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“Afinal, quem é que não quer sentar nesta cadeira?”  

 

João Havelange 

 

“É necessário que retornemos ao início. Se a interpretação da relação equivocada entre futebol 

e política na tese do ópio do povo teve de ser demolida para fundar um campo de investigação 

antropológica e histórica, penso que estamos em condições de construir uma reflexão 

consistente sobre tal relação. Concordo com Pablo Alabarces quando este afirma: há uma 

pergunta que nunca se deve esquecer, que deve sempre estar presente – aquela que interroga 

sobre a questão do poder.” 

 

Simoni Lahud Guedes 
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RESUMO 

 

ROCHA, Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto. A dança das cadeiras: a eleição de João 

Havelange à presidência da FIFA (1950-1974). 2019. 377 f. Tese (Doutorado em História) – 

Instituto de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

 

Em 1974, o brasileiro João Havelange foi alçado à presidência da FIFA numa eleição em dois 

turnos contra o então presidente da entidade, Stanley Rous. Construindo uma aliança com os 

países do denominado Terceiro Mundo – Ásia, Oriente Médio e África —, a vitória do dirigente 

brasileiro causou espanto na imprensa internacional da época. Na narrativa do dirigente, a 

campanha é descrita como uma odisseia particular na qual o protagonista cruza dois terços do 

mundo na tentativa de angariar votos e desafiar o status quo institucional da entidade. Defende-

se que esta eleição pode ser pensada como um evento histórico dotado de significação social. 

Aqui, a eleição se configura como uma janela política a partir da qual se radiografa a dinâmica 

internacional em um dado momento da Guerra Fria, em particular, a compreensão dos limites 

e das possibilidades da agência de países periféricos neste momento. O papel ativo que o Estado 

civil-militar e segmentos da sociedade civil brasileira detiveram na arquitetura da campanha 

indica a existência de um projeto político em torno da candidatura. Nesta trilha, este trabalho 

busca compreender quais os atores sociais envolvidos, como se deu o processo de formação das 

redes e que agentes políticos estiveram diretamente envolvidos na campanha. 

 

Palavras-chave: João Havelange. FIFA. Guerra Fria. Ditadura Civil-Militar. Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

ROCHA, Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto. A dança das cadeiras: a eleição de João 

Havelange à presidência da FIFA (1950-1974). 2019. 377 f. Tese (Doutorado em História) – 

Instituto de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

 

In 1974, the Brazilian sports official João Havelange was elected FIFA's president in a two-

round election, defeating the incumbent Stanley Rous. The upset, often attributed to a 

successful alliance with Asia, the Middle East and Africa, what at the time was referred to as 

the Third World – surprised observers everywhere. The story told by Havelange himself 

describes a private odyssey in which the protagonist crisscrosses two thirds of the world 

canvassing for votes and challenging the institutional status quo. For many scholars, 

Havelange’s triumph changed FIFA’s (International Federation of Football Association) 

identity, gradually turning it into a global and immensely wealthy institution. Conversely, the 

election can be analyzed as a historically relevant event of social significance. It can be thought 

of as a political window by means of which the international dynamic of a specific moment in 

the Cold War can be perceived, especially the limitations and potentialities of the agency 

available to periphery countries at that time. The active role played by the military dictatorship 

and by segments of Brazilian civil society in the making of the campaign indicates the existence 

of a political project revolving around Havelange's candidacy. In this regard, this project seeks 

to understand which actors were involved in the election, how networks were shaped: and which 

political agents were directly engaged in the campaign. 

 

Keywords: João Havelange. FIFA. Cold War. Military Dictatorship. Development. 
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INTRODUÇÃO: A INVENÇÃO DA HISTÓRIA DA FIFA1 

 

“Um acontecimento se faz e desfaz […] 

afinal, ele é fabricado por aqueles que 

difundem a sua notoriedade”.  

Georges Duby 

 

I. DO PÓ AO OURO?   

 

 Nos anos 1960, a sede da Federação de Futebol Internacional Associação (FIFA) 

ocupava uma casa residencial, localizada nos arredores de Zurique. Comparada às instalações 

contemporâneas, o lugar era modesto. Situado em um bairro relativamente afastado do centro, 

era um casarão europeu de três andares, que poderia se passar pela mansão residencial de um 

milionário suíço. Quem ali passasse confundiria Helmut Käser, o secretário-geral da entidade, 

com o próprio dono da casa, não fosse a pequena placa em frente à entrada principal. De fato, 

Käser morava ali. Dos três andares: o primeiro piso se prestava às reuniões da FIFA e do Comitê 

Executivo; o segundo nível servia de gabinete da presidência; mas o terceiro era exclusivamente 

a morada do secretário. 

 

Figura 2 – Sede da FIFA, Zurich, c. 1960. Hitzigweg, Villa Derwald. 

 

 

Fonte: FIFA Archives, Zürich. 

 

 
1 Parte dessas discussões conduzidas aqui será publicada no artigo BURLAMAQUI, Luiz Guilherme. The 

invention of FIFA history: João Havelange election as a historical event (1974-2016). Soccer & Society 

(Forthcoming), 2019. 
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 Elias Zaccour, então um dos maiores empresários do mundo do futebol, visitou o antigo 

prédio em fevereiro de 1974. Seu testemunho é peculiar:  

 

Era o secretario [Helmut Käser]. Ele me deu uma lista. E aí eu bati o dedo 

assim, tinha tanta poeira na mesa dele. […] O cachorro vivia com ele, as filhas 

tava tudo lá em cima, empoeirado. Para você ver, isso foi em [fevereiro de] 

1974. Chegou o Havelange em [junho de] 1974. E foi inaugurada a atual sede 

da FIFA. [até 2007]2   

 

 No dia 11 de junho de 1974, o brasileiro João Havelange derrotou o inglês Stanley Rous 

e se tornou o sétimo presidente da FIFA e o primeiro (e até agora único) não europeu. A fala 

de Zaccour descreve o evento, ainda que atravessada por metáforas. Nela, a referência à poeira 

da mesa de Käser não é ocasional. O efeito de representação é duplo. O primeiro é remeter a 

algo que é “velho”, “antigo” ou “arcaico”. Zaccour alude às ruínas da ordem colonial europeia. 

O ambiente da FIFA é identificado como um lugar de relativo abandono, de organização 

precária, onde subsistiam relações familiares (“as filhas estavam todas lá em cima”). O 

significado da alusão à família guarda relação com a de exclusividade: a FIFA pertence à 

Europa. Mais do que Stanley Rous, Helmut Käser, que foi, por muito tempo, o principal ponto 

de oposição europeu ao dirigente, é evocado como o próprio símbolo dessa exclusividade. A 

figura de Käser confunde-se à de seus “cachorros” (“o cachorro vivia com ele”) como os 

próprios guardiães do domínio europeu. Aqui, a fala de Zaccour é complementada pela de Peter 

Pullen, assessor da Confederação Brasileira de Desportos na Inglaterra, que também esteve no 

edifício. Pullen se recorda de “dois pastores alemães”3 vivendo no ambiente, quase como 

dissesse que o primeiro cão de guarda era, na verdade, o próprio Käser. Um dos primeiros atos 

de João Havelange à frente da presidência foi o de expulsar o secretário do sótão da entidade. 

Para que ele saísse do cargo, seriam preciso mais sete anos. 

 O segundo efeito da imagem de Zaccour é remeter à parábola da criação. Em 1974, a 

“chegada” de Havelange inaugura um tempo novo. A caracterização de um ambiente 

“empoeirado”, que se metamorfoseia por completo em uma “sede” nova, evoca sem o dizer a 

narrativa da criação do mundo. Da poeira deixada por Helmut Käser, dos destroços da “velha 

ordem colonial”, irrompe um mundo novo. Havelange é o artífice dessa metamorfose. Em 1974, 

ele assumiu a FIFA, ela era uma entidade com baixo fluxo de caixa, dominada por europeus. 

 
2 Entrevista com o empresário Elias Zaccour, 2003-2004, feita pelo jornalista Ernesto Rodrigues para o livro do 

próprio autor. RODRIGUES, Ernesto. Jogo Duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro, Record: 2007. 
3 PULLEN, Peter. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. 2004. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues. É 

importante pontuar aqui que não é apenas Zaccour e Pullen, que fazem menções aos “cachorros” de Käser, e sim 

uma série de jornalistas que visitou a FIFA na década de 1960. Que esse conjunto diferente de pessoas tenham 

chamado atenção para esse fato é significativo.  
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Como o próprio Havelange gosta de dizer, ele havia encontrado a FIFA em uma situação de 

penúria, “com apenas vinte dólares em caixa”. Graças à sua habilidade de gestor, Havelange 

foi capaz de transformar uma organização familiar modesta em uma empresa transnacional, 

cujo balanço alcançava (em 1998) quase 400 milhões de dólares. Pelas suas mãos, o pó se fez 

ouro.4 

Figura 3 – A sede da FIFA à época de sua inauguração, 1979 

 

 

Fonte: FIFA Archives, Zürich. 

 

 
4 As melhores fontes sobre a eleição do João Havelange como narrativa são os testemunhos do próprio João 

Havelange. Nessa tese, serão utilizadas basicamente três entrevistas com o personagem. A primeira concedida em 

1967 para a série Depoimentos para a posteridade, do Museu da Imagem e do Som (HAVELANGE, João. 

[Entrevista]. Série Depoimentos para a posteridade. Rio de Janeiro, Acervo Depoimentos para a Posteridade, 

Museu da Imagem e do Som, 10 out. 1967.). A segunda foi concedida ao próprio pesquisador em 2011 

(HAVELANGE, João. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui. Rio de Janeiro, 2011. Acervo 

pessoal do autor.). A terceira concedida para o Museu do Futebol/CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação 

Contemporânea), em 2012, feita por Carlos Eduardo Sarmento e Bernardo Borges Buarque de Hollanda 

(HAVELANGE, João. [Entrevista]. Entrevistadores: Bernardo Borges Buarque de Hollanda; Daniela Alfonsi; 

Carlos Eduardo Sarmento. Entrevistado: João Havelange. Acervo do Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil (CPDOC)). 
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 Essa é, em linhas bem gerais, o que se poderia chamar de a “história oficial” da FIFA. 

Na expressão do antropólogo Clifford Geertz, ela é uma dessas tantas histórias que os agentes 

gostam de contar sobre si mesmos. Essa narrativa tem a força de um modelo: ela é, 

essencialmente, um símbolo.5 A força dessa representação tanto nos meios de comunicação 

quanto na historiografia sobre futebol, em grande medida, se deveu à habilidade do próprio 

João Havelange e dos agentes consagrados por sua vitória em construir e difundir uma narrativa 

coerente da história da FIFA, na qual eles próprios estivessem no epicentro. Além de mitigar 

os conflitos atinentes à própria Federação, essa narrativa eclipsa a atuação de diversos agentes 

políticos dentro da entidade, e reforça o protagonismo de Havelange. Nesse ponto, ela apaga o 

fato de que a FIFA era já na década de 1960 uma instituição vibrante, relativamente globalizada. 

Uma entidade que, de forma muito similar ao Comitê Olímpico Internacional, se fortaleceu com 

o processo de reconstrução da Europa no imediato pós-guerra e cresce tanto econômica quanto 

politicamente à sombra da Guerra Fria e dos processos de descolonização. Recuperar esses 

conflitos, analisar a atuação dos agentes políticos que tomaram parte nessa disputa e trazer à 

superfície o contexto político-social que tornou a ascensão de Havelange possível é o objetivo 

central dessa tese.6 

 Nessa tônica, a eleição de Havelange à presidência da entidade marca o evento de 

fundação da FIFA contemporânea.7 Sintomático é que Zaccour não faça distinção temporal 

entre o triunfo de Havelange (em 1974) e a abertura da sede da FIFA (em 1979). A eleição e a 

sede nova são produtos de um mesmo evento. O problema começa quando os ecos dessa 

imagem vão além do discurso oficial, avançando sobre a historiografia. Para falar como Pierre 

Bourdieu, essa imagem entrou de “contrabando” no universo acadêmico.8 No fenômeno 

esportivo, é difícil descolar a produção desses eventos do papel exercido pela imprensa 

esportiva. Simoni Lahud Guedes observou como os discursos da imprensa são reconhecidos 

universalmente como os “discursos autorizados” e “legítimos” sobre o futebol-espetáculo. São 

 
5 “Que os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos de um povo – o tom, o caráter, e a qualidade de sua 

vida, seu estilo e disposições morais e estéticos – e a sua visão de mundo […] Os símbolos religiosos formulam 

uma congruência básica entre um estilo de vida particular e uma metafísica específica [...] Os símbolos concretos 

envolvidos [...] apontam em qualquer uma das direções. Ambos expressam o clima do mundo e o modelam.”. 

GEERTZ, Clifford. A religião como sistema cultural. In: ______. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1978. p. 105-109.  
6 Sobre a FIFA pré-Havelange, ver o texto de DIETSCHY, Paul. Making Football Global: FIFA, Europe and non-

European football world, 1912-1974. Journal of Global History, v. 8, issue 2, July 2013, p. 279-298. 
7 A noção de “evento de fundação” é inspirada livremente em PORTELLI, Alessandro. The Death of Luigi 

Trastulli: Memory and Event. In: ______. The death of Luigi Trastulli and other stories: Form and meaning in 

Oral History.  New York, New York Press, 1990.  
8 Cf. BOURDIEU, Pierre. A identidade e a representação: elementos para uma teoria crítica da ideia de região. In: 

______. O poder simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil: 2006.  
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os jornalistas, reconhecidos pelo grande público como “peritos”, quem têm o direito legítimo 

de falar sobre os esportes.9 São também eles, e não os historiadores, quem estabelecem uma 

cronologia oficial sobre o futebol, selecionando fatos, datas, personagens etc. Tão forte quanto 

recorrente, essa narrativa permeia tanto a literatura acadêmica quanto a produção jornalística 

sobre futebol, para não mencionar aqueles que, como Zaccour, estavam diretamente engajados 

na campanha. Assim, é quase consenso de que a vitória de Havelange sobre o inglês Stanley 

Rous cinde a cronologia histórica da FIFA e, mais amplamente, do mundo do futebol em duas 

eras. 

 Mesmo aqueles que se opuseram ao dirigente não conseguiram elaborar uma história 

alternativa da entidade. Juca Kfouri, jornalista brasileiro e crítico do ex-presidente, a confirma: 

“até 1974 […] a FIFA era uma entidade predominantemente centrada nos interesses do futebol 

europeu. […] é inegável que foi o cartola brasileiro [Havelange] o responsável pela mudança, 

que transformou a FIFA numa empresa transnacional.”10 Outro jornalista, Andrew Jennings 

anota de forma ainda mais dura e incisiva: “Adeus Sir Stanley. Saudações a um novo tempo. 

1974 foi o divisor de águas na história da FIFA”.11 Para Jennings, 1974 foi o ano que o futebol 

se tornou acinzentado, “uma casa de apostas”, corrompido pelo excesso de dinheiro que 

circulava na FIFA e pela adoção da corrupção como modus operandi da própria política. Ainda 

que desencantado, o universo criado pelo dirigente brasileiro é distinto. Criando um mundo à 

imagem e à semelhança do seu criador, a eleição de Havelange à presidência da FIFA é um 

ponto sem volta.  

 A versão “desencantada” da eleição de Havelange começa a ser escrita menos de cinco 

dias após a eleição, quando, em uma carta breve, Stanley Rous não soube esconder o seu rancor: 

 
9 Diz Simoni Guedes: “É fundamental destacar, contudo, para a melhor compreensão deste campo intelectual, que, 

mesmo incorporando intelectuais não especialistas, a imprensa esportiva produz seus próprios peritos – como João 

Saldanha, Sandro Moreira, Armando Nogueira, João Máximo – que são, de fato, os que têm o reconhecimento 

como intérpretes desta prática. São, neste sentido, “definidores de realidade”, que legitimam e emprestam 

credibilidade a determinadas interpretações dos eventos ligados ao futebol, ou seja, dito de outro modo, dispõem 

da “linguagem autorizada” sobre futebol, como afirma Bourdieu, sendo amplamente reconhecidos como 

detentores desta autoridade, o que os credencia como mediadores privilegiados entre o espetáculo, em todas as 

suas nuances e desdobramentos, e o público.”, GUEDES, Simoni Lahud. Discursos autorizados e discursos 

rebeldes no futebol brasileiro. Esporte e Sociedade, ano 6, n. 16, nov.2010/fev. 2011. Sobre a cronologia do 

esporte como um reflexo do campo jornalístico, v. DAMO, Arlei. Futebol e identidade social. Porto Alegre: 

Editora da UFRGS, 2002; BOURDIEU, Pierre. Programa para uma sociologia do esporte. In: _____. Coisas ditas. 

Rio de Janeiro: Brasiliense, 1990. Ver também MCALOON, John. The Ethnographic Imperative in Comparative 

Olympic Research. Sociology of Sport Journal, v. 9, n. 1, p. 104-130, 1992. Nas palavras de McAloon, “tratados 

como jornalistas, os estudiosos do esporte agem como tais”. 
10 Essa descrição de Juca Kfouri está presente no capítulo KFOURI, Juca. Futebol, ouro e lama. In: TOSTÃO, E. 

G. Tempos vividos, sonhados e perdidos: um olhar sobre o futebol. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

p. 183. 
11 Ver capítulo 4 e 5. “Adeus Sir Stanley” e “Havelange quer ficar rico e transformar a FIFA numa casa de apostas”, 

em JENNINGS, Andrew. Um jogo sujo: o mundo secreto da FIFA. Rio de Janeiro: Panda Books, 2012. 
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“Receio que não nos falaremos por muito tempo. Como você deve ter visto nas notícias, o poder 

negro [Black Power], a corrupção [corruption] e o suborno [bribery] tomaram conta do nosso 

congresso [our congress].”12 A história da derrota é uma história da perda de um domínio, e é 

contada quase sempre com uma boa dose de romantismo, que, não raro, oblitera tanto o 

eurocentrismo quanto o racismo presente nessas narrativas. Para citar um outro exemplo, é 

virtualmente impossível encontrar um texto, uma carta ou discurso de Stanley Rous, onde ele 

se posicione de forma abertamente contrária à comercialização do esporte. Rous foi o 

responsável por negociar os primeiros contratos televisivos de grande magnitude com a FIFA. 

Em 1966, ele negociou diretamente com a BBC da Inglaterra a venda dos direitos de 

transmissão da Copa do Mundo e, em 1970, foi ao México negociar com a Televisa de Emílio 

Azcarraga e Guillermo Cañedo.13 Esse segundo contrato chegou aos 5 milhões de dólares, um 

valor relativamente expressivo para a época. Em 1973, Rous foi ao Congresso do Comitê 

Olímpico Internacional e defendeu a comercialização do esporte diante de uma instituição 

conservadora. Rous caracterizou a ênfase do movimento olímpico na separação estrita entre 

esporte e comercialização como “irrealista”, além de “sem correspondência com a realidade”.14 

Não obstante, foi a imagem de um saudosista romântico, extremamente conservador e 

relativamente ingênuo, a que ficou para a história. Rous ficaria na história como um 

personagem simples, o “mestre-escola [a schoolmaster]”, como o próprio se definiu na sua 

autobiografia.15  

 De fato, a eleição de Havelange foi um evento singular, para não dizer excepcional. 

Havelange derrotou o presidente em exercício e eleito da FIFA, o inglês Stanley Rous, algo que 

 
12 ROUS, Stanley. [Correspondência ao diretor técnico do COI, Harry Banks]. Destinatário: Harry Banks. 16 

July 1974. 1 carta. Arquivo do Comitê Olímpico Internacional, Lausanne, correspondência FIFA/COI. DRM02/ 

FOOTB/005, mai. 1968-1978.  
13 ROUS, Stanley. [Relatório da viagem de Stanley Rous, anexos às minutas do Comitê Executivo]. Reunião 

em Guadalajara, México, 1968. 1 relatório. FIFA Archives, Zürich. 
14 ROUS, Stanley. The International Olympic Committee, the International federations and the National Olympic 

Committees. FIFA, texts and speeches on football. DRMFOOTB/022, 1973-1976. Arquivo do Comitê Olímpico 

Internacional, Lausanne. 
15 O jornalista David Goldblatt definiu Stanley Rous como “um anacronismo no seu próprio tempo”, ver 

GOLDBLATT, David. The ball is round: a global history of football. London: Penguin Books, 2007. Essa 

caracterização é absurda e sem sentido. Ver também as palavras do jornalista Keir Radnedge citadas por 

RODRIGUES, Ernesto Carneiro. Jogo duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007. “Rous 

era ingênuo […] não viu o que estava para acontecer”. Por sua vez, o sociólogo Alain Tomlison o definiu da 

seguinte forma: “a filosofia e a vida de Rous eram imersas em um bando de contradições. […] Diante de uma 

campanha agressiva e implacável de Havelange, Rous incorreu num erro imperdoável de cálculo […]”. A empatia 

de Tomlison com Rous é tamanha que ele reduz a sua ação política à nulidade, atordoado diante de tanta 

“agressividade” do seu concorrente. Como consultei o livro na própria biblioteca da FIFA, não fiz notas, e não me 

dei conta de que ele era muito diferente do artigo publicado na Soccer & Society de título homônimo. Ver 

TOMLISON, Alain. Fifa and the man who made it. Soccer & Society, v. 1, issue 1, p. 55-71, 2000.  
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jamais voltaria a ocorrer.16 Ao lado do norte-americano Avery Brundage, que assumiu o Comitê 

Olímpico Internacional (COI) em 1952, Havelange foi o único não europeu a ter o controle de 

uma das duas principais entidades internacionais do esporte (a FIFA e o COI). Além de nunca 

ter ocupado outro cargo dentro da FIFA que não a presidência, Havelange não era sequer figura 

carimbada nos congressos da FIFA. Em 17 anos como presidente da CBD (1957-1974), só foi 

a três Congressos da FIFA.17 A vitória de João Havelange, com a ampla maioria de votos dos 

países árabes, da América do Sul, da África e do Caribe, além do México e de dissidentes na 

Europa e na Ásia, foi, portanto, um ponto fora da curva na história da instituição. Foi um 

resultado apertado: no primeiro turno, 62 a 58, com quatro abstenções. No segundo turno, a 

diferença foi um pouco maior: 68 a 54, com duas abstenções.18  

 Eleito, Havelange resolveu os principais problemas geopolíticos da FIFA: reintegrou a 

China Popular à FIFA, expulsou a África do Sul definitivamente, alocou Israel na UEFA 

(Europa). Em 1976, Havelange assinou o primeiro contrato da FIFA com a Coca-Cola, 

destinado a financiar os projetos de desenvolvimento do futebol. A campanha provavelmente 

foi mais impressionante do que o mandato como um todo.19 As fontes mais consistentes indicam 

que o marco-zero da campanha tenha sido uma reunião em Guadalajara no México em 1968, 

destinada a conduzir os preparativos para a Copa do Mundo de 1970. Nela, Guillermo Cañedo, 

o presidente da Federação Mexicana de Futebol, e João Havelange começaram a elaborar as 

possíveis estratégias de campanha, o principal deles a realização de uma Minicopa em 1972.20 

 
16 O próprio Rous havia derrotado um presidente em exercício, o suíço Ernst Thommen. Este, por sua vez, não 

havia sido eleito, assumindo o poder de forma interina com a morte de Arthur Drewry em 1960. Depois de eleito, 

o único caso de um presidente que aspirava a reeleição e perdeu é o do próprio Stanley Rous. Sobre E. Thommen 

e a sua disputa com Stanley Rous, ver HOMBURG, Heidrum. Ernst Thommen, die Schweiz und der Weltfussball, 

1946-1962. Sondendruck aus Band 107 der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 2007. 
17 Entre 1957 e 1974, período em que foi presidente da CBD, Havelange representou o Brasil poucas vezes no 

Congresso da FIFA. A primeira na Suécia em 1958. Outra, em Londres, 1963, quando Rous foi eleito presidente. 

Nessa, tudo indica que Havelange estivesse ali mais pelo centenário da Football Association do que pelo 

Congresso. A outra em Frankfurt, em 1974, quando ele próprio foi eleito presidente. Os delegados do Brasil mais 

assíduos eram Abílio de Almeida, Luís Murgel, ambos eleitos para o Comitê Executivo, e João Lyra Filho, que, 

posteriormente, já na gestão Havelange, faria parte da Comissão Jurídica da FIFA. Claro que é possível, ainda que 

muito improvável, que Havelange comparecesse aos Congressos, mas sem direito à voz. Cf. FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Relatórios do Congresso da FIFA, 1958-1974. FIFA 

Archives, Zürich. 
18 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. 39º Congresso da FIFA. Minutas [...]. 

Frankfurt, 11 jun. 1974. FIFA Archives, Zürich. 
19 Para o jornalista Patrick Nally, “Nunca tinha havido uma campanha eleitoral como essa para a presidência 

esportiva […] Foi uma mudança tão radical, quando, de repente, nós tivemos esse tipo sul-americano glamouroso, 

brilhando e irradiando o seu charme, viajando pelo mundo, encontrando as pessoas olho no olho, levando consigo 

os cumprimentos de Pelé.” Esse trecho de Nally é citado por GOLDBLATT, David. The ball is round: a global 

history of football. London: Penguin Books, 2007. p. 120. V. também TOMLINSON, A; SUGDEN, J. FIFA and 

the contest for world football: Who rules the people’s game? London, Routledge, 1998.  
20 Ver TAÇA Independência, 1972. Boletim da CBD, n. 3 (especial), ago. 1972. CANEDO tem ideia de Minicopa 

para mostrar os estádios do Brasil ao Mundo. Boletim da CBD, n. 3 (especial), ago. 1972. Ver também 

RODRIGUES, Ernesto Carneiro. Jogo duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 189.  
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 Ancorado no movimento de não alinhamento, Havelange arquitetou na FIFA, algo que 

seria virtualmente impossível no Comitê Olímpico Internacional em 1974. Numa ponta, 

instrumentalizou o discurso do Brasil como paraíso das relações raciais criando uma aliança 

simbólica com os países africanos. Na outra, Havelange acentuou a solidariedade latino-

americana contra a ordem institucionalizada europeia. Havelange enviou times brasileiros ao 

exterior e convidou dirigentes das quatro partes do globo para visitar o Brasil. Sua eleição é o 

subproduto do ambiente de otimismo e violência – o chamado “Milagre Brasileiro” —- que 

vigorou no Brasil entre 1967 e 1974. Havelange homenageou diversos agentes ligados ao 

Estado brasileiro, tanto do corpo técnico do governo como da repressão, além de inúmeros 

empresários brasileiros à procura de apoio político e econômico.21 De certa forma, o movimento 

de Havelange sobrepõe-se à chamada diplomacia do interesse nacional, tal como teorizada pelo 

Ministro das Relações Exteriores Mário Gibson Barboza. Numa relação ambivalente e 

permeada por contradições, Havelange contou com o auxílio da rede diplomática brasileira (o 

Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty) e do Ministério da Educação em suas múltiplas 

viagens.22 

 Aproveitando-se de uma fratura política aberta no interior da entidade, Havelange 

lançou-se num périplo global entre 1971 e 1974, período no qual visitou um número que varia 

entre oitenta e dois e oitenta e seis países. Foram quase 300 horas em viagens de avião. Para se 

ter a justa medida do esforço de campanha, o sociólogo Alain Tomlison estimou os gastos de 

campanha de Havelange em torno de 500 mil libras (não atualizadas pela inflação), valor 

idêntico ao divulgado por Gianni Infantino em 2016.23 Mas, afinal, como e em quais bases se 

processaram essas articulações? Essa tese tem como objetivo investigar justamente esse 

processo eleitoral. Grosso modo, como se processam os mecanismos de inter-relação entre as 

elites nacionais e transnacionais no âmbito esportivo? Como, em um dado contexto, marcado 

pela “reorientação geopolítica da Guerra Fria” ou uma nova fase do conflito criam-se as 

condições para ações de grupos que, até então, eram considerados subalternos no interior da 

geopolítica da FIFA? Como, enfim, neste mesmo processo, articulam-se as aspirações 

 
21 LISTA de homenageados pela CBD. Boletim da CBD, nov. 1970, n. 10. Arquivo do Comitê Olímpico 

Brasileiro, Rio de Janeiro. 
22 Sobre política externa do governo Médici, ver SOUTO, Cíntia. A diplomacia do interesse nacional: a política 

externa do governo Médici. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2013. Ver também GIBSON BARBOZA, 

Mario. Na diplomacia, todo o traço da vida. Rio de Janeiro: Record, 1992.  
23 Os dados de Havelange estão em TOMLINSON, A. FIFA: The Men, the Myths and the Money. London: 

Routledge, 2014, e são consistentes com as fontes consultadas. Sobre o valor da campanha de Infantino, ver 

GIBSON, Owen. Infantino elected FIFA president. The Guardian, London, 26 Feb. 2016. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/football/2016/feb/26/gianni-infantino-elected-fifa-president-election. Acesso em: 

04 set. 2019. 
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individuais de um dirigente – Havelange, no caso – às vontades e às determinações do grupo 

que ele representa? 

 

 

 Afinal, teria sido a eleição de João Havelange o evento que mudou tudo? A pergunta é 

tentadora, mas é preciso contorná-la. No último século, os historiadores aprenderam a 

desconfiar dos marcos cronológicos radicais, que instauram rupturas abruptas. Marc Bloch 

chamou essa tentação de buscar um momento inaugural de o fetichismo das origens. Essa 

atitude metodológica ia na contramão do próprio ofício de historiador, que é o de historicizar e 

contextualizar os fenômenos sociais, e não a de monumentalizar datas e celebrar personagens. 

Bloch anotava que a tentação de encontrar um evento que inaugura uma ordem nova era comum 

em um tipo de história metafísica, presente tanto na teologia do cristianismo quanto nas 

narrativas de fundação dos Estados-Nação contemporâneos. “Para o vocabulário corrente, as 

origens são um começo que explica. […] Para a maioria das realidades históricas a própria 

noção desse ponto inicial permanece singularmente fugaz”.24 

 A advertência de Marc Bloch fez com que por muito tempo os historiadores 

escanteassem os eventos em nome dos processos históricos. Interessada em compreender 

fenômenos sociais, a análise histórica deveria se afastar dos acontecimentos percebidos pelos 

agentes como excepcionais, e voltar-se às estruturas de média e longa duração. Sem dúvida, 

esse “exílio do evento” guarda relação com a longa hegemonia da história social na 

historiografia.25 Neste aspecto, as digressões e metáforas de Fernand Braudel sobre o evento 

são bastante conhecidas. Para Braudel, o tempo curto – o chamado tempo dos acontecimentos 

– é o tempo dos agentes, o tempo da política, o tempo da ação.26 Singulares e excepcionais aos 

olhos dos contemporâneos, o historiador não poderia encontrar nada muito útil para 

compreender o passado nos eventos. Atribuir a Braudel uma espécie de “aversão ao 

acontecimento” é certamente fazer do complexo desenho de sua obra uma caricatura, como 

observou Imannuel Wallerstein. Sua obra, entretanto, foi interpretada dessa forma.27 

 Na década de 1970, os eventos históricos voltaram à cena. Nesta década, maio de 1968 

é, sem dúvida, capital. Diante de um acontecimento dessa magnitude, cujo peso foi 

particularmente sentido pela academia francesa, a historiografia precisou rever o lugar dos 

 
24 BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  
25 SAHLINS, Marshall. O retorno do evento, outra vez. In: ______. Cultura na prática. Rio de Janeiro: Editora 

da UFRJ, 2007. 
26 BRAUDEL, F. História e ciências sociais: A longa duração. Lisboa: Presença, 1976.  
27 WALLERSTEIN, Imannuel. Fernand Braudel. In: LACOSTE, Yves. Ler Braudel. São Paulo, Papirus: 1998.  
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episódios históricos. Em menos de dois anos, um sociólogo, Edgar Morin, e um historiador, 

Pierre Nora publicaram artigos homônimos – O retorno do evento. Para o antropólogo norte-

americano Marshall Sahlins, o problema original estava na própria forma como a questão era 

colocada anteriormente: na fronteira rígida entre conjuntura (evento) e estrutura (longa 

duração). No estruturalismo clássico, esses dois termos existiam como em separado, como se 

fossem esferas autônomas uma da outra. Sem abandonar os dois termos da relação, Sahlins 

mostra como, por outro lado, essa dualidade é fictícia, na medida que todos os eventos estão 

inscritos em sistemas de interpretação. Assim,  

 
Um evento transforma-se naquilo que lhe é dado como interpretação. Somente 

quando apropriado por, e através do esquema cultural, é que adquire uma 

significância histórica. […] O evento é a relação entre um acontecimento e a 

estrutura (ou estruturas): o fechamento do fenômeno em si mesmo enquanto 

valor significativo, ao qual se segue sua eficácia histórica […].28 

 

 Propondo uma espécie de síntese, Sahlins formula a noção de “estrutura da conjuntura”: 

em eventos singulares, a estrutura se deixa ver, mas também é reatualizada, posta à prova, na 

própria “ação histórica”. É justamente esse processo que Sahlins denomina de “a reavaliação 

funcional de categorias”.29 Para Sahlins, a cultura – entendida como um sistema de signos – 

não é algo estático, mas em constante reavaliação pela agência. Aqui, o desafio é “historicizar 

a noção de estrutura” e, ao mesmo tempo, verificar como as estruturas são realizadas no interior 

de uma dada ordem cultural pelos agentes. A fricção entre esses “esquemas de significação” e 

os eventos singulares são percebidos por Sahlins como os responsáveis pela própria mudança 

histórica. Para ele, justamente aí reside o desafio da antropologia histórica: “[ele] não é apenas 

saber como os eventos são ordenados pela cultura, mas como, nesse processo, a própria cultura 

é reordenada.”30 

 
28 SAHLINS, Marshall. Ilhas da história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 12.  
29 Ibid, p. 10.  
30 SAHLINS, Marshall. Metáforas históricas e realidades míticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 28. 

Quem também escreveu observações semelhantes às de Sahlins foi Pierre Bourdieu. Em O poder simbólico, 

escreveu ”para escapar às alternativas mortais nas quais se encerrou a história ou a sociologia e que, tal como a 

oposição entre o acontecimento e a longa duração ou, noutra ordem, entre os grandes homens e as forças coletivas,  

[…] basta observar que toda ação histórica põe em presença dois estados da história (ou do social): a história no 

seu estado objetivado […] e a história no seu estado incorporado, que se tornou habitus.”, ver BOURDIEU, Pierre. 

Le mort saisit le vif. As relações entre a história reificada e a história incorporada. In: ______. O poder simbólico. 

Rio de Janeiro: Bertrand, 1990. Ou ainda, mais recentemente, em Sobre o Estado, “Quando o historiador estuda 

uma declaração, lida com algo conjuntural, um happening. Esse happening na verdade é o encontro entre o habitus 

– produto de uma ontogênese, da incorporação, sob certas condições, do estado de uma certa estrutura, a estrutura 

de um espaço social global e de um campo no interior desse espaço […] ou, no mais das vezes a de subuniverso, 

o campo da história, o campo literário, o campo estatal.”, BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. p. 137. 
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 Um exemplo prático dos problemas formulados por Sahlins pode ser visualizado na 

monografia escrita por Georges Duby, O domingo de Bouvines. Na literatura histórica de cunho 

nacionalista, o domingo de Bouvines era pensado como um dos eventos de fundação do Estado 

da França. Nessa batalha, o rei da França, Filipe Augusto, derrotou a coalizão formada pelo rei 

da Germânia, Oto, o Conde de Ferrand, de Flandres, e o Conde Renaud, de Boulogne. A vitória 

de Filipe Augusto foi esmagadora: à noite, já não havia mais em toda a França quem contestasse 

o seu poder. O imperador havia fugido e os dois condes rebeldes presos. “O evento que se 

produziu no domingo de 27 de julho foi incontestavelmente significativo”, escreveu Georges 

Duby de forma exacerbada, “Primeira batalha campal que um rei de França ousou. […] Depois 

de Bouvines, nada mais pode questionar a prodigiosa extensão do domínio real. […] Bouvines 

determinou ao longo dos séculos o destino de todos os Estados da Europa.”31 

 A obra de Duby inova porque reposiciona o acontecimento no interior da história social. 

Para Duby, o um acontecimento é uma espécie de ritual. Fenômenos disjuntivos, os eventos 

operam um corte em relação à vida cotidiana. Neles, uma série de condutas e normas que 

permaneceriam invisíveis se deixam ver ao que Duby chama de “o historiador das latências”. 

Aqui, o acontecimento não é mais “a origem que explica”, para retomar as palavras de Marc 

Bloch, mas o “posto de observação”, de onde se produz a “sociologia da guerra do século XIII”:  

 

[…] Penso também que é justamente porque tem grande ressonância, porque 

foi aumentado pelas impressões da testemunha, pelas ilusões dos 

historiadores, porque há muito se fala dele, porque sua irrupção suscita uma 

torrente de discursos, que o evento singular tem seu valor. Pelo próprio fato 

de ser excepcional, o acontecimento faz emergir, no afluxo de palavras que 

ele libera, vestígios que, se não nos detivéssemos nele, permaneceriam nas 

trevas, desapercebidos, os traços mais banais de que raramente se fala no 

cotidiano da vida e sobre os quais nunca se escreve. Ora, sobre Bouvines 

começou-se a falar naquela manhã e nunca mais se parou.32 

 

 O evento não é, portanto, produzido por uma espécie de geração espontânea. Ora, é 

porque agentes vitoriosos investem boa parte de seus recursos em difundir seus próprios feitos 

que os acontecimentos se propagam. É o próprio Duby que observa que o acontecimento sempre 

chega ao historiador através de narrativas. Produzidos geralmente pelos próprios agentes 

envolvidos, esses documentos estão inscritos em relações de poder. Eles também são reforçados 

pelas instituições, mas também se tornam eles próprios categorias, para não dizer estruturas, 

sendo reavaliados constantemente na ação política. Fenômenos vivos, os acontecimentos estão 

 
31 DUBY, Georges. O domingo de Bouvines: 27 de julho de 1214. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1993. p. 195.  
32  Ibid, p. 10-11.  
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eles próprios sujeitos à prova do tempo. Nas palavras de Michel de Certeau, o acontecimento é 

sempre aquilo que ele se torna.33  

 

 

 A produção de um acontecimento é um processo mais lento do que se supõe. No final 

da década de 1970, a história da eleição de Havelange não era o que seria. Logo após ser eleito 

presidente da FIFA, Havelange começou a difundir a notoriedade de seu próprio feito. Mas, em 

1976, o ano de 1974 ainda não era a origem de algo novo. Na maior parte das entrevistas da 

década de 1970, Havelange elogia a organização da FIFA. Sua gestão não é percebida como 

uma ruptura radical, mas com continuidade. Em 1976, menos de dois anos após a assumir a 

entidade, Havelange declarou:  

A FIFA tem milhões de dólares. […] Na FIFA, praticamente não existem 

problema administrativos. […] A FIFA conhece, com a antecedência de 

quatro anos, o quanto vai dispor para gastar nos próximos quatro. É uma 

estrutura de planejamento a médio e longo prazos, com calendário 

programado. E as dificuldades financeiras não existem. […] A questão se 

resume, portanto, em preparar orçamentos.34 

 

 Em 2012, em entrevista ao livro João Havelange, o dirigente esportivo do século XX, o 

contraste era visível:  

Antigamente só a Europa tinha voz. Devo pedir perdão pela falta de modéstia, 

mas, se não chego à FIFA, talvez não tivéssemos a realidade que enxergamos 

hoje. Quando entrei, se quisesse contar com US$ 20 no caixa, talvez não 

conseguisse. Até 1974, no intervalo entre uma Copa do Mundo e outra, a 

Federação recebia empréstimos da União Europeia de Futebol. Com a minha 

chegada, os avanços foram tremendos.35 

 

  A natureza do discurso está imbricada à posição social do narrador. Claro está que, no 

primeiro excerto, Havelange está envolvido na luta política da FIFA. Ele fala de dentro, como 

uma espécie de narrador-personagem. Sua fala, portanto, é produzida no interior da entidade, 

como um presidente recém-eleito, ainda preso às lutas políticas que o consagraram. O futuro 

será produto da resultante dessas lutas, mas é uma incógnita. No segundo caso, a posição do 

narrador é distinta: ele instrumentaliza o passado porque sabe o que aconteceu. Depois de uma 

carreira vitoriosa, era possível trazer para si o protagonismo da história da entidade. Havelange 

fala de fora, como uma espécie de narrador onisciente. Nesse sentido, 1974 é o marco natural. 

 
33 CERTEAU, Michel de. La prise de parole. Et autres écrits politiques. Paris: Seuil, 1994. 
34 “Entrevista de Havelange [1976]”, em COARACY, Vivaldo. João Havelange: determinação e coragem. Rio 

de Janeiro: Imprensa Nacional, 1978. 
35 PEREIRA, José Mário (org.); VIEIRA, Silvia Marta (org.). João Havelange, o dirigente esportivo do século 

XX. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010.  
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 É preciso recuperar a historicidade da eleição de Havelange para desvelar o seu próprio 

significado. Se, afinal, a FIFA era uma entidade desimportante, qual a razão do engajamento 

de Havelange em uma campanha espetaculosa? O fato é que tal como conhecida a história da 

FIFA só ganhou corpo na década de 1980, mas se consolidou nos anos 1990. Numa fórmula, é 

possível dizer que a eleição em 1974 cresce em importância, à medida que se consolida o 

próprio poder de de Havelange no interior da FIFA. Nos anos 1990, Havelange deu entrevistas 

sucessivas aos jornais e a acadêmicos de todo o mundo, onde repetiria, quase invariavelmente, 

a história de uma empresa familiar transformada em multinacional graças à sua própria 

habilidade de administrador. Na sua última década da vida, Havelange raramente recusou uma 

entrevista, difundindo a sua própria história amplamente nos meios de comunicação. 

Cronologicamente, o sucesso de Havelange coincide com o começo de uma produção 

acadêmica mais sistemática sobre a FIFA e também sobre o futebol.  

 Tanto quanto foi possível, o processo de construção histórica da FIFA foi dirigido por 

aqueles que a governavam. Ciente de sua posição social e bastante vaidoso, Havelange 

armazenou uma série de fotografias, convites de eventos, documentos e cartas avulsas, 

diplomas, troféus e recortes de jornais. Ainda mais importante do que o acervo de Havelange 

apenas recentemente disponibilizado ao público é verificar como ele foi pródigo em patrocinar 

livros sobre a sua própria trajetória e a da FIFA. Foram dois livros sobre a FIFA idealizados 

diretamente por Havelange, além de assinar uma série de prefácios (inclusive, de livros 

acadêmicos) e patrocinou uma dúzia de livros indiretamente ligados à sua figura.36 Durante a 

gestão de Havelange, em 1995, produto de uma parceria com a Universidade de Neuchâtel, foi 

criado o CIES (Football Observatory), um grupo acadêmico autônomo, que realiza pesquisas 

sobre futebol. Em 1998, ano de sua despedida, FIFA e CIES institucionalizaram uma espécie 

 
36 Como FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Tessema. Zürich: FIFA, 1996, 

a homenagem de Tadele Tessema ao seu pai, Y. Tessema, ex-aliado do brasileiro, ou ainda o livro de Gyorg 

Syzpesi, também aliado e membro do Comitê Executivo. SYZPESI, Gyorg. FIFA: die story Untere ein 

Ungarischen spiegel. Zürich: FIFA, 1981. Havelange assinou ainda a contracapa do livro dos sociólogos 

TOMLINSON, A; SUGDEN, J. FIFA and the contest for world football: Who rules the people’s game? London, 

Routledge, 1998. Sobre a trajetória de Havelange, existem ainda quatro livros, todos escritos com o consentimento 

do dirigente – COARACY, Vivaldo. João Havelange: determinação e coragem. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1978; FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL. Jovem Havelange: a FIFA no Terceiro Milênio. São 

Paulo: FPF, 1998; PEREIRA, José Mário (org.); VIEIRA, Silvia Marta (org.). João Havelange, o dirigente 

esportivo do século XX. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010; e, finalmente, RODRIGUES, Ernesto. Jogo Duro: 

a história de João Havelange. Rio de Janeiro, Record: 2007. Além desses, mais diretamente sobre a entidade, ver 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Fédération internationale de Football 

Association, 1904-1984. Zürich: FIFA, 1984; FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. 90 years of FIFA – 20 years of FIFA Presidency. Zürich: FIFA, 1994. A exceção, que explica 

a regra, é o livro de Ernesto Rodrigues. Os diálogos gravados entre Rodrigues e Havelange como preparação para 

o livro foram mostrados no excelente filme Conversa com JH. Rodrigues escreveu uma biografia um tanto distinta 

da que Havelange imaginava ser a sua própria, o que levou a conflitos irreconciliáveis entre o biografado e o 

biógrafo.  



30 

 

 

de bolsa-prêmio, que oferece um valor anual de até 30 mil dólares, a quem apresente projetos 

interessantes sobre futebol. 

 Joseph Blatter, seu herdeiro político, deu sequência ao investimento que Havelange fez 

na história da instituição. Inspirado no seu predecessor, Joseph Blatter inaugurou uma sede da 

FIFA em 2007, e publicou um livro, The Home of FIFA, dedicado à arquitetura modernista do 

prédio.37 Em 2004, Blatter convidou os renomados Tony Mason, Pierre Lanfranchi e Cristiane 

Einsemberg, além de Heidrun Homburg e Paul Diestchy como pesquisadores-associados, para 

escrever o livro do Centenário38. À época da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, Paul 

Dietschy (com Claude Ki-Kembo) ainda escreveria um livro sobre o futebol africano e a 

FIFA.39 Em 2014, a FIFA patrocinou um filme, United Passions, que recriava a história da 

entidade, cujo orçamente foi de 17 milhões de dólares. O filme foi lançado à época das prisões 

do Federal Bureau of Investigation (FBI), sendo  um fracasso de bilheteria, crítica e público.40 

Nele, Jules Rimet, João Havelange e Joseph Blatter – interpretados por Gérard Depardieu, Sam 

Neil e Tim Roth, respectivamente – são os três principais personagens na “formação da FIFA” 

enquanto Stanley Rous é mencionado muito rapidamente.  

 Um dos últimos atos de Blatter à frente da FIFA, em 2015, foi inaugurar o FIFA World 

Football Museum – o qual, sintomaticamente, seu sucessor, Infantino, quer encerrar. Nas mais 

distintas circunstâncias, quando Joseph Blatter celebrava a “era Havelange”, ele celebrava a si 

próprio. Afinal, em termos políticos, havia uma continuidade manifesta entre as duas gestões. 

O alto nível de investimento que Blatter e Havelange fizeram no “enquadramento” de sua 

própria história e da FIFA merece ser anotado.41 Cabe recordar, nesse ponto, aquilo que todo 

historiador sabe: que os processos de escrita da história são inseparáveis da ação política. Essa 

guerra pelo direito de contar a história institucional da FIFA é, por assim dizer, o produto e a 

resultante das lutas políticas gestadas no interior da entidade. Nesse sentido, abre-se essa tese 

com um rápido passeio pelos livros encomendados por Havelange, o que pode ajudar a 

 
37 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. The home of FIFA. Zürich: FIFA, 

2007.  
38 LANFRANCHI, P; MASON, T. WAHL, A. EINSENBERG.  100 years of Football. The FIFA Centennial 

Book. London: Weidenfeld & Nicolson, 2004. Paul e principalmente Heidi acabaram se tornando meus amigos, 

mas nunca me falaram sobre nada relacionado a coerção ou censura por parte da FIFA na produção do livro. 
39 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA and African Football. Zürich: 

FIFA, 2008. 
40 Para o Guardian, esse foi “um dos piores filmes de todos os tempos”, “excremento cinematográfico” e 

“propaganda pura”. HOFFMAN, Jordan. United Passions review – Fifa propaganda is pure cinematic excremento. 

The Guardian, London, 4 June 2015. Disponível em: https://www.theguardian.com/film/2015/jun/04/united-

passions-review-tim-roth-sam-neill-gerard-depardieu. Acesso em: 19 ago. 2019. 
41 A expressão “trabalho de enquadramento da memória” foi utilizada por Michael Pollak, em “Memória, 

esquecimento e silêncio.”. POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de 

Janeiro, v.2, n.3, p. 3-15, 1989. 
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visualizar como a percepção da sua própria eleição se transformou ao longo do tempo. Uma 

característica comum a eles é que em quase todos o autor do livro não aparece no frontispício 

do livro, mas na contracapa ou é apenas mencionado de forma muito discreta. Em geral, os 

autores convidados por Havelange são pessoas da sua entourage. Paradoxalmente, quem 

escreve o livro aparece como um autor sem voz, que, ao mesmo tempo, é uma espécie de porta-

voz autorizado, compelido a reproduzir a narrativa do próprio João Havelange. 

 Havelange começa a fazer esse investimento em 1978, menos de quatro anos depois de 

ser eleito, quando saía a lume o primeiro livro de homenagens: João Havelange: determinação 

e coragem, publicado pela Imprensa Nacional e editado por Vivaldo Coaracy. Para comemorar 

o lançamento da peça, Havelange fez um grande banquete no Jóquei Clube, além de uma festa 

de lançamento na Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro. Coaracy 

era amigo de Havelange, e havia sido, entre 1969 e 1974, o responsável por publicar o Boletim 

Oficial da Confederação Brasileira de Desportos, espécie de libreto de campanha à presidência 

da FIFA. Nesse Boletim, eram transmitidas ao grande público as ideias de Havelange, além de 

informações gerais sobre a CBD. Coaracy é o primeiro a narrar a história da eleição de 

Havelange em busca da presidência da FIFA. Hibridizando notícias de jornais e entrevistas do 

dirigente, além de depoimento de amigos e da família, o livro recupera a trajetória de 

Havelange, da “infância no Cosme Velho” à “vitória de Frankfurt”. Coaracy narra como o 

dirigente venceu os mais duros obstáculos para chegar ao fatídico dia 11 de junho de 1974. No 

livro de Coaracy, a eleição de Havelange é descrita como uma epopeia à brasileira. Nessa 

epopeia, o espaço da atuação de Havelange é o do Estado-Nação. 

 A identificação entre Havelange e a elite brasileira é completa. Sua vitória é a vitória de 

um determinado projeto nacional: o projeto do milagre brasileiro. Nele, o sucesso individual de 

Havelange é a prova do triunfo coletivo de uma dada elite política que governava o Brasil à 

época. As citações do ex-presidente Médici espalhadas ao longo do livro não escondem a 

associação da vitória de Havelange com o período do milagre. Coaracy também lembra do 

Prêmio Mascate, dado a Havelange pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) em 1970. 

Na síntese do Prêmio, Havelange é descrito como o filho pródigo da elite brasileira. “Quem 

melhor do que Havelange vendeu a imagem do Brasil no exterior?” Numa equação simples é 

quase como se as vitórias do Brasil em campo metaforizassem o sucesso do “povo” brasileiro 

enquanto a ação de Havelange fora dele simboliza o êxito do projeto de uma dada elite política 

nacional.42 Em um dos textos pinçados por Coaracy, o cronista Vargas Netto sintetiza a 

 
42 Segue trecho do editorial da Revista: “O troféu O mascate, instituído pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial para homenagear, cada ano, o homem mais destacado do setor das vendas, coube agora a João 
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dualidade entre povo/elite quando compara Havelange a Pelé. Para Vargas Netto, o futuro 

presidente da FIFA simboliza o “Pelé louro”, alguém que, fora de campo, soube articular as 

diversas peças do tabuleiro de xadrez.43 

Homem que captava os esforços e as angústias, que sofria solidário, mas 

esperava sempre, sonhava sempre, absorvia os golpes como aqueles lutadores 

veteranos que estão sempre em recuperação. Este homem é João Havelange 

[...] Assim como o Pelé rolou aquela bola para o Jair e aquela outra para Carlos 

Alberto e ficou esperando a explosão, o Presidente da CBD rolou uma 

incumbência para o Capitão Coutinho e uma responsabilidade para o 

Brigadeiro Jeronymo, ambos homens de sua confiança, rolou outra para o 

Zagallo [...] Como o Pelé ele estava jogando para o conjunto. [...] O Pelé ficou 

louro. Mas foi Pelé.44 

 

 Na alegada democracia racial brasileira, esses dois polos (elite e povo-nação; negros e 

brancos; Pelé “louro” e Pelé) não estão em oposição; antes, complementam-se e convivem de 

forma harmônica. Metaforicamente, o sucesso do país depende da capacidade dessa “elite 

ilustrada” em domesticar o talento do povo-nação. A ciência e a técnica (que aparecem em 

franca oposição à política) são os instrumentos através dos quais essa elite pode guiar ou 

conduzir o povo. Nas relações internacionais, os diplomatas brasileiros (Havelange, inclusive) 

aparecem como os únicos capazes de “unir os povos”.  

 
Havelange. A Confederação Nacional do Comércio, que divide com o SENAC a responsabilidade da escolha, quis 

significar, nessa homenagem, a gratidão que o Brasil sente pelo muito que o presidente da Confederação fez para 

vender, lá fora, o nome e o prestígio do Brasil. Havelange não entrou em campo. Não esteve sequer pessoalmente 

no México, durante a disputa da Copa Mundial de Futebol. E talvez por isso mesmo seja o merecedor maior da 

homenagem que lhe prestam CNC e SENAC. Todos reconhecem que o principal motivo de havermos trazido 

definitivamente a Copa Jules Rimet para o Brasil foi a nossa boa organização, o comando eficiente, o plano de 

trabalho seguido à risca, não tendo importado críticas nem percalços; a assistência logística de uma boa 

retaguarda e o controle rigoroso de cada etapa e de cada atividade. O talento e o brilho do atleta brasileiro foram 

inegáveis. Mas ninguém se salientou acima do conjunto. E quando dizemos, queremos significar realmente a 

organização global, cujos cordões de movimentação e controle estavam nas mãos de João Havelange. A venda do 

prestígio do Brasil, a sua capacidade de organização, do valor de seus homens, a afirmação de sua variedade racial 

caldeada num entusiasmo comum, não se fez apenas do Brasil para fora. Talvez a sua significação como 

instrumento de unidade nacional [...] tenha mérito ainda maior. A vitória esportiva tornou-se um movimento 

cívico. […] Não bastassem esses motivos valeira ainda dizer que Havelange é legítimo representante das classes 

empresariais do Comércio, presidente que é de uma das maiores companhias de transporte do país, responsável 

pela circulação de pessoas e mercadorias. A complexidade organizacional da empresa, a cujas lides João 

Havelange está há muito afeito, juntou-se aos anos de direção da entidade de cúpula do esporte nacional para que 

resultaram na espetacular venda do nome e do prestígio do Brasil em todos os recantos do mundo”. EDITORIAL. 

Comércio e Mercados, ano 4, n. 36, ago. 1970. p. 2. Disponível na Biblioteca Nacional.  
43 Bernardo Buarque de Hollanda batizou cronistas como Vargas Netto de “cronistas-cartolas”, que transitavam 

entre o campo esportivo e o universo do jornalismo. Vale dizer que Vargas Netto era sobrinho de Getúlio Vargas, 

e filho do ministro Viriato Dorneles Vargas. Presidiu durante quase uma década a Federação Metropolitana de 

Futebol (FMF), além de ter sido membro do CND (Conselho Nacional de Desportos) e vice-presidente do Comitê 

Olímpico Brasileiro (COB) por oito anos. Ele não era o único. Lyra Filho se enquadra nessa categoria. 

HOLLANDA, Bernardo Buarque de. O cor-de-rosa: ascensão, hegemonia e queda do Jornal dos Sports entre 1930 

e 1980. In: HOLLANDA, Bernardo Buarque de; MELO, Victor Andrade de. O esporte na imprensa e a imprensa 

esportiva no Brasil. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2012. p. 94-95 
44 UM PELÉ Louro. Boletim da CBD, ano II, v.10, ago. 1970.  
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 Em 1984, no aniversário de dez anos da eleição de Havelange como presidente da FIFA, 

outro livro viria à público: FIFA, 1904-1984. Aqui, pela primeira vez, a narrativa da eleição de 

Havelange desnacionaliza-se, sai do espaço nacional. Fato é que a entidade não produzia um 

livro oficial desde a década de 1920. Nos anos 1950, um livro comemorativo do cinquentenário 

chegou a ser cogitado pelo Comitê Executivo, mas a ideia não foi adiante.45 Não se pode 

desprezar ou minorar o peso desse tipo de literatura porque, mesmo para a pesquisa acadêmica, 

tais livros são extremamente importantes. Esse livro, em particular, circulou relativamente bem, 

sendo citado em vários trabalhos importantes da área. Dessa vez, os autores enfatizariam os 

primórdios da FIFA e as rápidas transformações da entidade nos anos 1970. Aqui, o principal 

legado de Havelange era a assinatura do contrato com a Coca-Cola e a consolidação dos 

programas de desenvolvimento técnico da entidade. Ao longo do livro, Havelange aparece em 

imagens jogando futebol no continente africano. Nesse livro, entretanto, são ainda tímidas as 

menções à sua vitória contra Rous como um evento fundador. Quem o lê tem a sensação de que 

a FIFA passa por mudanças, mas elas são gradativas. Numa imagem, a gestão de Havelange 

prefere se autodescrever como a das reformas, e não a da revolução.  

 Para editá-lo, Havelange convidou três autores: Gunther Furrer, Joseph Blatter e Paulo 

Godoy. Gunther Furrer havia sido contratado pela FIFA em fins da década de 1970 depois de 

uma carreira breve como editor da Nova Gazeta de Zurique. Se, por ora, não se pode dizer 

muito sobre a presença de Furrer no livro, a de Paulo Godoy e a de Joseph Blatter é certamente 

estratégica. Godoy era um dos editores da Revista Comércio e Mercados, patrocinada pela 

Confederação Nacional do Comércio. Entre 1971-1975, Godoy foi também secretário-

executivo da CNC. Em 1970, esse mesmo órgão havia concedido à Havelange o prêmio 

Mascate. Godoy e Havelange eram amigos de infância: ainda que em épocas distintas, eles 

haviam frequentado o Liceu Francês em Laranjeiras. Ademais, eles participavam do mesmo 

círculo social, como o Fluminense Futebol Clube, e a casa dos Daudt de Oliveira, onde 

 
45 Intitulado Golden book of FIFA, o livro chegou a constar no orçamento da entidade, ver “Activity report address 

by the secretary-general to 1954 Congress”. Se ele existiu, o que é altamente improvável, ele sumiu da Biblioteca 

da FIFA. Em 1929, Carl William Hirschmann publica o FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. Fédération Internationale de Football Association, 1904-1929. Amsterdam: J. H. de Bussy, 

1929, livro esse que serviu de base para o primeiro capítulo.  
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estreitariam a amizade. Ao lado de Abílio de Almeida46 e João Lyra Filho47, Godoy foi uma 

das três figuras-chave da eleição de Havelange, o trio de amigos, que organizou, pensou e 

arquitetou a campanha:  

Eu era o ghost writer e um confidente, digamos. A pessoa com que ele podia 

despejar o saco, contar as histórias. […] Sabendo que a vida toda me coube o 

papel do secretário. Ele aparecia, me botava secretário. A palavra secretário 

tem embutida aquela coisa básica, que é o segredo. Um sujeito discreto que 

morre, e não conta nada para ninguém.48 

  

 Sociologicamente, o ghost writer é uma espécie de porta-voz autorizado – ele é alguém 

que tem o direito legítimo de falar por outro. Eleito presidente da FIFA, Havelange convidara 

Godoy para ser secretário-geral da entidade. De fato, Godoy esteve na FIFA em outubro de 

1974, como atesta a correspondência entre a Confederação Brasileira de Desportos e Helmut 

Käser. Em uma carta cordial e breve, Godoy fez elogios à recepção de Käser. Diante de Ernesto 

Rodrigues, ele reconstituiu o enredo quase quarenta anos depois, explicando os motivos de sua 

recusa: 

João, eu não seria seu amigo se aceitasse uma incumbência dessas. Eu estou a 

teu dispor […] mas secretário da FIFA […] se eu chego lá, um desconhecido, 

um nativo latino-americano, embora eu não tenha cara de latino, mas para 

entrar lá na estrutura, eu não seria teu amigo se eu aceitasse isso. Você deve 

fazer do ladrão um fiel por algum tempo, até que você se assenhoreie do 

mecanismo, da burocracia, das coisas, e que estabeleça o teu programa de 

administração pra então decolar. Mas vai com eles porque os europeus são 

muito imprevisíveis em matéria de dinheiro. Dito e feito, ‘Mas, então, você 

vai comigo. Vou assumir e você vai comigo.’49  

 

 
46 Abílio de Almeida foi um dos principais articuladores da campanha de Havelange. Depois de lutar boxe de 

forma amadora, começou sua trajetória como dirigente do São Cristóvão, mas ascendeu rapidamente na hierarquia 

da CBD. Conhecido como alguém “excessivamente bruto e obsessivamente leal”, Abílio viu a sua carreira 

deslanchar depois de ter livrado Garrincha da exclusão da final em 1962. Esse episódio é bastante conhecido: 

depois de ter sido expulso na semifinal contra o Chile, Garrincha não poderia, em tese, jogar na final contra a 

Tchecoslováquia. Mas Abílio teria colocado o árbitro da semifinal em um avião para evitar que Garrincha fosse 

julgado ainda naquela semana. Esse episódio teria sido capitalizado por Abílio, o que fez com que ganhasse a 

confiança na CBD, e visse sua carreira deslanchar dali em diante. Em 1970, ele foi eleito como o representante 

sul-americano para o Comitê Executivo da FIFA como parte das estratégias de campanha de João Havelange. Ele 

permaneceu no Comitê Executivo até praticamente a sua morte, na década de 1990.  
47 Discípulo de Gilberto Freyre, João Lyra Filho foi um importante político na Confederação Brasileira de 

Desportos, mas também acadêmico reconhecido na área da sociologia e do direito. Ele publicou vários livros sobre 

a relação entre futebol e direito, como Introdução à Sociologia dos Desportos, Sociologia do Desportos, Desporto 

e Direito etc. Sobre ele ver, GUEDES, Simoni Lahud. Que povo brasileiro no campo do futebol? O Brasil no 

campo de futebol. Niterói: EdUFF, 1997. Lyra Filho foi um dos principais responsáveis por difundir algumas das 

teses de Freyre na esfera pública, associando-as ao desenvolvimento do futebol brasileiro.  
48 GODOY, Paulo. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. 2004. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues. 
49 Ibid.  
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 No entanto, substituir o secretário-geral não é uma tarefa fácil, e não compete à 

presidência, como pode ter parecido no depoimento de Paulo Godoy50. Para substituir o 

secretário-geral seria preciso levar um nome ao Comitê Executivo. Nesse sentido, a presença 

de Blatter no livro é complementar à de Godoy. Ao contrário de seus antecessores, os também 

suíços Helmut Käser e Kurt Gassmann, homens do direito, Blatter não era um jurista.51 

Formado em economia e com background em vendas e marketing, ele iniciou uma promissora 

carreira na empresa de relógio Longines, quando decidiu largar o posto em 1975, motivado por 

um convite para trabalhar no Comitê de Desenvolvimento da FIFA. Esse Comitê, que já era 

central, cresceu em importância com a ascensão de Havelange. Rapidamente, o perfil 

empresarial de Blatter chamou atenção de Havelange, que o promoveu para diretor geral de 

vendas e de propaganda. Nessa altura, era público e notório que Havelange queria Blatter como 

secretário-geral.52 

 Para que Käser fosse substituído, seria preciso levar outro nome ao crivo do Comitê 

Executivo. As bases do poder de Havelange são ainda frágeis: a tensão com a Europa não havia 

sido completamente desfeita. Foi preciso, então, elaborar uma engenharia política para que a 

nomeação de Blatter lograsse êxito. Primeiro, Havelange convidou Hermann Neurberger (da 

DFB, da Alemanha) para fazer parte do Comitê de Organização da Copa do Mundo. Se o 

próprio Havelange apontasse Blatter, ele não seria o escolhido. Havelange pediu, então, a 

Neurberger que o apontasse como candidato. Com a indicação vinda da Alemanha, Blatter seria 

aceito pelo Comitê. Ele assumiu em 1981 e, nos próximos dezessete anos, seria o homem forte 

de Havelange na presidência da FIFA.53 

 Nesse contexto ainda conturbado, evocar 1974 como uma ruptura dramática seria um 

ato audacioso do ponto de vista político. Isso só poderia ser feito dez anos depois, em 1994, 

quando a FIFA publicaria mais um livro sobre a sua própria história: FIFA, os 90 anos. Por 

uma feliz coincidência, o aniversário de 90 anos da entidade é, no mesmo passo, a celebração 

do vigésimo aniversário da eleição de Havelange. Dessa vez, não existem autores nem sequer 

na contracapa. Na capa, apenas a foto de Havelange solitário e sereno. Agora, sua figura 

confunde-se à da instituição. Seu nome é mencionado ao lado de Jules Rimet, o arquiteto da 

Copa do Mundo, com um dos símbolos vivos da instituição. Nas palavras de Blatter, Havelange 

 
50 Sobre a relação entre o secretário-geral e o presidente, ver capítulo 1.  
51 Há uma curiosidade sobre o matrimônio dos secretários-gerais, que é indicativa do modelo de organização da 

FIFA. Käser casou-se com a filha de K. Gasmann. Blatter, por sua vez, casou-se com a filha de Käser.  
52 Ver a biografia de Blatter, escrita por AFFENTRANGER, Bruno. Sepp: König der Fussballwelt. Das System 

Joseph S. Blatter: Seine Tricks, seine Tore. Zurich: Xanthippe-Verlag, 2007.  
53 Sobre a escolha de Blatter como secretário-geral, ver o documentário do Canal Brasil, João Havelange, 2014. 

Produzido e dirigido por Ernesto Rodrigues.   
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é um “monumento da FIFA”.54 Quem abre o livro é Guillermo Cañedo, presidente da Federação 

Mexicana de Futebol, justamente aquele que, no início desse texto, apareceu como um dos 

idealizadores da campanha de Havelange. Nas palavras de Cañedo: 

 

Nos últimos vinte anos, o que um dia foi uma instituição futebolística 

conservadora evoluiu em uma força moderna, um poder econômico, social e 

até mesmo político. Novas competições surgiram e os programas de 

desenvolvimento foram criados para as associações menos privilegiadas. 

Nessas duas décadas, a FIFA se tornou uma verdadeira indústria de serviços, 

estimulando o futebol com seus ideais.55 

 

 Pela primeira vez, aquilo que se chamou de a história oficial sobre a FIFA aparece 

sumarizada: de uma entidade restrita e conservadora transformada por Havelange em uma força 

global. Nessa história, o lugar reservado à Copa do Mundo de 1994, disputada nos Estados 

Unidos, é especial. No imaginário futebolístico, os Estados Unidos eram percebidos como a 

última fronteira da FIFA. No contexto da Guerra Fria, a narrativa sobre os Estados Unidos como 

uma nação excepcional foi reativada. Nos esportes e na cultura popular, a narrativa do 

“excepcionalismo americano” se manifestava na recusa aparentemente deliberada dos 

americanos em praticarem o futebol “europeu”.56 A força dessa imagem fazia com que os 

dirigentes da FIFA se autoproclamassem quase como missionários catequizando os últimos 

céticos no universo de futebol. Outro ponto é a imbricação entre vida esportiva, televisão e 

comercialização dos jogos nos Estados Unidos, que é bastante avançada. Realizar uma Copa 

do Mundo nos Estados Unidos significava amarrar os dois nós pelos quais a administração de 

Havelange passará a ser conhecida: o global e o comercial. Contra os “tradicionalistas” e 

sempre ao lado do “Terceiro Mundo”, a Copa do Mundo de 1994 é, então, apresentada como 

um produto quase exclusivo da força de vontade do presidente, o “legado de Havelange para o 

futebol”: 

América – no seu sentido amplo— é uma espécie de símbolo para Havelange 

e sua era no topo da política da FIFA. Havelange, cuja família emigrou da 

Bélgica ao Brasil para construir uma vida nova, corporifica ambos os 

continentes em uma pessoa. Sua iniciativa incansável mobilizou o Terceiro 

 
54 BLATTER, Joseph. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. [2004-2005]. Acervo pessoal Ernesto 

Rodrigues. 
55 CAÑEDO, Guillermo. Foreword. In: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. 

90 years of FIFA – 20 years of FIFA Presidency. Zürich: FIFA, 1994. p. 2. 
56 Sobre a noção de excepcionalismo americano e os seus usos no terreno esportivo, ver KIOUSSIS, Nicholas. 

Exceptions and exceptionalism. The United States Soccer Football Association in a Global Context, 1950-

1974. PhD dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas Austin, Austin, 

2014. Sobre a Copa do Mundo de 1994, cf. NADEL, Joshua H. Cup of welcome? Media, marketing, Latinos and 

the 1994 World Cup. In: RINKE, Stephan. The FIFA World Cup 1930–2010: politics, commerce, spectacle and 

identities. Zürich: FIFA, Welstein, 2014 

https://www.bisp-surf.de/Record/PU201502001231
https://www.bisp-surf.de/Record/PU201502001231
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Mundo para apoiá-lo contra o ceticismo dos países tradicionalistas, que, 

outrora, zombaram [scorned] de suas ideias. Estados Unidos 1994: essa vai 

ser a sua Copa do Mundo, seu legado para o futebol, que Havelange já levou 

ao próximo milênio, graças à sua imaginação criativa e suas ideias 

modernas.57 

 

 Convém observar que a segunda metade da década de 1990 marca o aumento 

substantivo da publicação da produção acadêmica sobre esporte e, em particular, sobre as 

instituições esportivas. Diante do poderio da FIFA, era fácil, portanto, olhar o sucesso da Copa 

do Mundo de 1994 e traçar uma espécie de linha reta (sem desvios) entre a eleição de Havelange 

em 1974 e a FIFA da década de 1990. Não foram poucos os que fizeram dessa uma chave de 

leitura – inclusive, aquele que é considerado o livro mais significativo sobre a história da FIFA, 

escrito por Alain Tomlison e John Sudgen, foi produzido nessa época. cies 

 Em 1998, vinte e quatro anos após o fatídico dia de Frankfurt, Havelange se despedia 

da FIFA. Nesse ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) patrocinou o livro Jovem 

Havelange, a FIFA no Terceiro Milênio. Tudo indica que a ideia tenha partido de Ermírio de 

Morais. Ele, que havia também sido presidente da própria FPF, assina o Prefácio. Ao lado de 

Sílvio Pacheco e do próprio Havelange, ele estava escalado como um dos delegados brasileiros 

no Congresso de Frankfurt em 1974. Seu nome aparece nos anais, mas um problema familiar 

fez com que ele não pudesse participar. Produzido no Brasil, o livro seria publicado em diversos 

idiomas (árabe, mandarim, português, coreano, inglês, espanhol, francês, alemão). Nada há de 

muito novo em relação à publicação de 1994, organizada pela FIFA. Aqui, é digno de nota o 

desaparecimento por completo das menções à aliança entre Havelange e a ditadura empresarial 

militar, em contraste com a publicação de Vivaldo Coaracy, de 1978.58 

 Em 2012, seria publicado o último livro de homenagens: João Havelange, o dirigente 

esportivo do século XX. Patrocinado pelo Comitê Olímpico Brasileiro em uma edição de luxo 

bilíngue (francês e português), esse livro se insere na chamada “era dos megaeventos” ou “a 

década esportiva”. A história de Havelange é recontada em fotos e uma entrevista longa, 

intercalada com interrupções dos autores, que, uma vez ainda, também não aparecem na capa. 

Parecia de bom tom reativar a história da “epopeia à brasileira”, que havia sido sua gestão na 

presidência da FIFA, às vésperas da Copa do Mundo do Brasil e dos Jogos Olímpicos do Rio 

de Janeiro. De certa forma, o projeto inicial de Havelange antecipava a diplomacia esportiva 

 
57 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. 90 years of FIFA – 20 years of FIFA 

Presidency. Zürich: FIFA, 1994. p. 58. 
58 FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL. Jovem Havelange: a FIFA no Terceiro Milênio. São Paulo: FPF, 

1998. 
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dos megaeventos. Essa retomada era não era só ideológica, mas essencialmente pragmática. Em 

2009, Havelange foi, ao lado de Lula e Paulo Coelho, um dos principais cabos eleitorais do 

Brasil na conquista dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, discursando no Congresso do 

Comitê Olímpico Internacional. Seu poder ainda era grande no interior da entidade. Aqui, o 

livro termina com o famoso discurso de Havelange no COI, quando ele prometeu estar presente 

em 2016, quando comemoraria o centenário junto com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 

celebrado com um grande banquete.59 

 Parecia um enredo perfeito. Mas Havelange não contava, é claro, com a crise política 

instaurada em território nacional, sobretudo a partir de 2013. Começaram aí as contestações à 

sua memória e ao seu legado. No Rio de Janeiro, ganharam corpo as discussões sobre o nome 

do Estádio Olímpico do Rio de Janeiro, que, em 2007, havia sido batizado em sua homenagem. 

Depois de uma discussão na Câmara dos Vereadores, o estádio passou a se chamar Nilton 

Santos. No plano internacional, Havelange renunciou à sua posição vitalícia como membro do 

Comitê Olímpico Internacional e à presidência de honra da FIFA após os escândalos de suborno 

envolvendo a extinta ISL (International Sports Leisure). João Havelange e Ricardo Teixeira 

haviam sido acusados de receber uma espécie de comissão dos contratos entre essas empresas 

e a FIFA. Às condenações de Havelange e Teixeira seguiram-se a prisão de dirigentes da 

CONCACAF e da CONMEBOL pela justiça norte-americana, episódios que levaram à 

renúncia de Joseph Blatter. Em fevereiro de 2016, Gianni Infantino se tornaria o nono 

presidente da história da FIFA. Era o ponto final da “era Havelange” na FIFA. Menos de seis 

meses depois, Havelange faleceu em meio à celebração dos Jogos Olímpicos. Ele estava em 

plena consciência de suas ações, ainda que não pudesse mais nadar os habituais dois mil metros 

desde 2012, quando teve um problema grave de saúde. As manifestações da imprensa foram 

comedidas. Uma reportagem de duas páginas na Revista Piauí. Alguns obituários foram 

espalhados pelos principais jornais do país. Notas do seu clube, o Fluminense, que declarou 

luto oficial. Uma missa de sétimo dia celebrada na CBF. A FIFA lamentou a morte em seu site, 

e mais não disse. A memória sobre Havelange definitivamente já não é o que havia sido.  

 

 

 
59 Sobre esse livro, ver BURLAMAQUI, Luiz Guilherme. No coração de Havelange: memória, biografia e 

narrativa na simbólica de um livro sobre o maior dirigente de futebol do século XX. Esporte e Sociedade, ano 8, 

n. 21, mar. 2013. 
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II. O ACONTECIMENTO COMO LUGAR DE INVESTIGAÇÃO: ENTRE O NACIONAL 

E O GLOBAL 

 

 Numa comunicação recente, o historiador Robert Edelman pontuou que por um período 

longo o futebol foi considerado como um esporte ausente “da dinâmica da política da Guerra 

Fria”.60 Em que pese diversos historiadores tenham estudado as relações entre Guerra Fria e 

política esportiva com algum nível de profundidade, o futebol e a política interna da FIFA eram 

raramente considerados como um ponto de análise relevante. Essa percepção se traduz na 

quantidade desigual de textos produzidos sobre a política do Comitê Olímpico Internacional e 

a da FIFA, com a balança francamente favorável ao primeiro. No livro editado por Stephen 

Wagg and David L. Andrews, Sports and Cold War (2007), entre dezesseis artigos, por 

exemplo, apenas um faz referência ao futebol.61 Como os Estados Unidos não tinham interesse 

aparente no futebol, era difícil estabelecer pontos de tensão entre o jogo mais popular do mundo 

e a dinâmica do conflito.62 

 Nos últimos anos, a historiografia da Guerra Fria passou por transformações 

substantivas. Sumarizando muito uma discussão extensa, como afirma Odd Arne Westad, 

durante muitos anos os debates sobre a História da Guerra Fria se centraram sobremaneira nas 

origens do conflito. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética surgiu no final 

da Guerra Mundial com o debate sobre a ocupação da Europa, expandindo-se, então, para a 

Ásia, o Oriente Médio, a América Latina, e, finalmente, à África. Uma das consequências 

indiretas desse foco nas origens acabou foi a de que os historiadores adotaram por muito tempo 

uma visão “euro-americana” da Guerra Fria. A crítica de Odd Westad vai além, argumentando 

que a Guerra Fria não deve ser exclusivamente encarada como um conflito entre dois “Estados-

 
60 EDELMAN, R. The Football of Europe in the Early Cold War. Paper (draft) apresentado no Congresso 

Soccer as a Global Phenomenon, Harvard University, Cambridge (EUA), abr. 2016. 
61 Claro que isso se deve, em grande medida, à centralidade da academia norte-americana na produção 

historiográfica. Mesmo assim, a ausência é notável. Existem, na verdade, poucas monografias centradas na FIFA 

Cf. ANDREWS, D. Sports and Cold War. London: Routledge, 2007. Esse problema é presente também na 

excelente coletânea em DITCHER, H. L.; JONHS, A. L. Diplomatic Games: Sport, Statecraft, and International 

Relations Since 1945. Lexington: University Press of Kentucky, 2014.  
62 Embora esse ponto seja secundário, a ideia de que os Estados Unidos não se importavam com a FIFA é 

absolutamente equivocada. Algumas figuras norte-americanas – como James McGuire, presidente da USSFA 

(United States Soccer Football Association) e membro do Comitê Executivo da FIFA –  foram centrais na história 

da FIFA da década de 1950/1960. McGuire foi, ao lado de Stanley Rous, o responsável por escrever o Relatório 

sobre a África do Sul no começo dos anos 1960. Na correspondência, o tom de proximidade entre os dois indica 

que Rous e McGuire eram muito amigos. Nesse relatório, Rous e McGuire chegaram à conclusão de que a SASF 

(South African Soccer Federation), gerida e organizada pelos “brancos”, controlava o futebol na África do Sul, e, 

por isso, teria sim o direito de pertencer à FIFA. Esse relatório foi vetado pelo Congresso. Curioso é que, em 

Montreal, em 1976, quando Havelange mandou outra comissão à África do Sul, escolheu nomes mais simpáticos 

ao veto da África do Sul, como o do russo Vladimir Granatkin e o do irlandês Harry Cavan.  
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nações” ou superpotências, mas como um momento histórico de difusão e de propagação de 

ideologias e modos de ser que moldaram os mais diferentes espaços da vida social. Essa 

“ampliação” modificou não apenas o espaço e o período abordados, mas, sobretudo, a forma 

através da qual os historiadores acessavam a Guerra Fria. Westad faz uma espécie de chamado 

aos historiadores para que olhem mais para o papel das ideologias, da circulação dos agentes 

políticos e das tecnologias.63 

 À luz dessas indicações, é preciso reconsiderar tanto o papel do futebol quanto a da 

dinâmica da FIFA. Aqui, há ainda o agravante de que – assim como o futebol – a história da 

América Latina também é ausente nas principais narrativas da Guerra Fria.64 Aliás, se for 

possível extrapolar em uma generalização arriscada, a história da América Latina é considerada 

uma nota de rodapé não apenas na Guerra Fria, mas, de forma mais ampla, nas metanarrativas 

sobre a globalização. No geral, os conflitos internos da América Latina são percebidos quase 

como um adendo, que geralmente espelhavam as tensões internas dos Estados Unidos ou da 

Europa. Para romper com essa modelo estático, o desafio aqui não é apenas o de compreender 

como a política da Guerra Fria afetou o desenvolvimento da América Latina, mas, no 

movimento reverso, como a história da América Latina moldou a dinâmica internacional da 

Guerra Fria65. Nos trabalhos do historiador Gilbert Joseph, é possível encontrar uma saída.66 

Para ele, há um foco nas políticas macroeconômicas e nas relações entre os Estados, o que, com 

frequência, levou à marginalização da agência humana, das ideologias e do papel dos sujeitos 

à época da Guerra Fria. Para recuperar essa dimensão da agência, a proposta de Joseph é olhar 

para “zonas de fronteira”, regiões liminares, nas quais tanto a política quanto a cultura se 

confundem: 

[...] os historiadores têm negligenciado as zonas ou áreas político-culturais 

(political-culture realms) – podemos chamá-las de zonas de contato 

transnacionais – onde o poder do Estado é minorado e contestado por uma 

série de representações, sistemas simbólicos, e novas tecnologias envolvendo 

agentes que transcendem o próprio Estado: redes de comunicação e negócios, 

 
63 Conferir, principalmente, WESTAD, O. A. The New International History of the Cold War: Three (Possible) 

Paradigms for Cold War History. Diplomatic History, v. 24. Issue 4, p. 551-565, Oct. 2000. Para uma discussão 

mais geral, WESTAD, O. A. The global cold war: third world interventions and the making of our times. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005.  
64 Revisando o estado da arte, o historiador Kirkendall afirmou existirem muito poucos trabalhos sobre a relação 

entre esporte e Guerra Fria. Cf. KIRKENDALL, Andrew. Cold War Latin America: The state of the field. H-

Diplo. Essay n. 119. Nov. 2014.  
65 Boa parte dessas discussões está presente em BROWN, M. The Global History of Latin America. Journal of 

Global History, v. 10, Issue 3, p. 365-386, 2015. Cf. também (do mesmo autor) BROWN, Matthew. From 

frontiers to football: an alternative history of Latin America since 1800. London: Reaktion Books, 2014. 
66 Ver, por exemplo, JOSEPH, G. Close encounters: towards a new cultural history of US-Latin American 

relations. In: JOSEPH, G. LEGRAND, C., SALVATORI, R. Close encounters of the empire: writing the cultural 

history of US-Latin America relations. Durham: Duke University Press, 1998.  
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culturas industriais, instituições educacionais e fundações filantrópicas, para 

nomear algumas.67 

 

 Nas palavras de Joseph, o “o poder não flui apenas das relações entre os estados; ele 

também funciona através da linguagem e dos sistemas simbólicos, que se manifestam todos os 

dias em identidades e práticas cotidianas”.68Além de ampliar o escopo da análise incorporando 

a dimensão cultural à do poder nas relações internacionais, outro ponto importante é que Gilbert 

Joseph retira do Estado-Nação o monopólio da diplomacia internacional. Essas observações 

vão ao encontro do trabalho do historiador Carlos Eduardo Sarmento para quem a difusão dos 

esportes em escala global ocorreu em paralelo à construção de um importante canal de 

comunicação entre as múltiplas elites nacionais. Além de observar a frequência de empresários 

nas viagens da seleção brasileira pela América do Sul, Sarmento recorda que a própria 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD) foi fundada numa reunião em Botafogo na casa 

do então Ministro das Relações Exteriores Lauro Muller.69 Pelo menos no Brasil, essa indicação 

de Sarmento tem sido subaproveitada pela bibliografia enquanto caminho válido de pesquisa 

que interliga a história às relações internacionais.70 Nos esportes modernos, a linha que separa 

os processos nacionais dos processos transnacionais é fluida e porosa: eles estão conectados 

 
67 JOSEPH, G. What we know and should know: Bringing Latin America more meaningfully into Cold War 

Studies. In: JOSEPH, G.; SPENSER, D. In from the cold: Latin America`s new encounter with the Cold War. 

Durham; London: Duke University Press, 2008. p. 17. 
68 ARCHETTI, Eduardo. Masculinities: Football, Polo and the Tango in Argentina. Oxford: Oxford University 

Press, 1999.  
69 SARMENTO, Carlos Eduardo. A construção da Nação Canarinho: uma história institucional da nação 

brasileira de futebol. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 
70 Como sumarizou Hugo Suppo praticamente inexistem trabalhos no Brasil sobre o tema. Além dos trabalhos 

(ambos ainda inéditos) de José Paulo Florenzano e Clement Ástruc, pode-se mencionar SUPPO, H. Reflexões 

sobre o lugar do esporte nas relações internacionais. Contexto int., Rio de Janeiro, v. 34, n. 2, p. 397-433, 

jul./dez. 2012. DAMO, A.; SARAIVA, B. No tempo das excursões – o circuito clubístico porto-alegrense e a 

reconfiguração de suas fronteiras em meados do século XX. Revista de História Regional, v. 17, n. 2, p. 378-

411, 2012. Existe também a monografia de Christina Peters (não traduzida) sobre a gênese do futebol no Brasil, 

que se encontra resumida em PETERS, Christina. Formação de relações regionais em um contexto global: a 

rivalidade futebolística entre Rio de Janeiro e São Paulo durante a Primeira República. Hist. cienc. saude-

Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 21, n.1, p. 151-168, jan./mar. 2014. Parte do primeiro capítulo da tese de 

doutorado de GAMBETTA, Wilson. E a bola rolou: o velódromo paulista e os espetáculos de futebol, 1895-1916. 

2013. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2013. Para o Rio de Janeiro, ver MALAIA, João Manuel. Diplomacia do pé: o Brasil e 

as competições esportivas sul-americanas de 1919 e 1922. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 3, n. 2, p. 43-

76, 2011. No plano internacional, podem-se citar uma dezena de trabalhos sobre diplomacia esportiva. Um bom 

balanço pode ser encontrado em DITCHER, H. Sport History and Diplomatic History. H-Diplo Essay, 122, 2014. 

p. 17. Vale a pena citar com destaque as seguintes monografias: LAFEBER, Walter. Michael Jordan and the 

New Global Capitalism. New York: W. M. Norton, 1999. BECK, Peter. Scoring for Britain: international 

football and international politics. London: Frank Cass, 1999. ZEILER, Thomas W. Ambassadors in Pinstripes: 

The Spalding World Baseball Tour and the Birth of the Empire. Lanham: Rowman & Littlefield, 2006. THOMAS, 

Demion L. Globetrotting: African American Athletes and Cold War Politics (Sport and Society). Chicago: 

University of Illinois Press, 2012. ROFE S.; TOMLISON, A. Strenuous competition on the field of play, 

diplomacy off it. The 1908 London Olympics, Theodore Roosevelt and Arthur Balfour, and Transatlantic relations. 

The Journal of the Gilded Age and Progressive Era, 15, p. 60-79, 2016. 
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pelo que se convencionou chamar de campo esportivo. Os responsáveis por conectar o nacional 

ao internacional são os dirigentes esportivos, que agem à maneira dos diplomatas, em uma 

espécie de diplomacia paralela, mas não só eles.71 Empresários, jogadores de futebol, técnicos, 

torcedores e até mesmo árbitros estão em constante fluxo internacional, trocando informações, 

formando redes internacionais e criando laços. Em 1974, a eleição de Havelange na FIFA é um 

exemplo claro do que Gilbert Joseph designou como essas “zonas de contato transnacionais”. 

Pela eleição, não se entende somente o ritual de votação, como o que ocorreu no dia 11 de junho 

de 1974, mas o evento em si tal como vocalizado pelos agentes nele envolvidos: da 

movimentação da campanha, que se inicia em 1968, à consolidação do poder de Havelange no 

interior da FIFA, que termina em 1979. Aqui, o evento é pensado como um espaço de fronteira 

entre o nacional e o global. Colocando de forma simples, o evento é uma espécie de janela 

política de onde se pode escrever um capítulo da história da globalização do século XX. Esse 

capítulo diz respeito essencialmente ao papel da América Latina na globalização do futebol e 

de diversos agentes privados e estatais durante a Guerra Fria. No limite, esse trabalho é uma 

indagação tanto sobre os limites quanto sobre as possibilidades da agência individual dos países 

periféricos num contexto de crise. A literatura tem interpretado a eleição de Havelange como 

um resultado quase natural da crise política da FIFA na década de 1960, com especial ênfase 

nas transformações que sucederam o Congresso de Tóquio em 1964.72 Paul Darby mostrou o 

papel desempenhado pela “questão da África do Sul” naquele contexto. Depois de ser excluída, 

a África do Sul quase foi readmitida pela FIFA na primeira parte da década de 1970, algo que 

desgastaria o poder de Stanley Rous. A crise é agravada com a mudança de postura da China 

Popular no cenário global da década de 1970: após um longo período de isolamento, ela passa 

a atuar de forma mais incisiva nas instituições internacionais. No futebol, os diplomatas 

chineses passam a convidar sistematicamente diversas nações para realizar jogos de exibição, 

algo que era proibido pela FIFA, já que a China Popular não fazia parte dessa entidade desde 

1959. Países como o Chile, Zaire, Tanzânia, Uganda e Paquistão foram convidados e muitos 

aceitaram esse convite. Em geral, tais jogos estavam conectados a realizações de obras ou 

festejos que sinalizavam a reaproximação da China com essas nações. Embora muitos dessas 

partidas tenham ocorrido, a FIFA passou a aplicar punições a quem realizasse tais partidas de 

forma mais sistemática.73   

 
71 MURRAY, Stuart; PIGMAN, Geoffrey. Mapping the relationship between international sport and diplomacy. 

Sport in Society, v. 17, issue 9: Sport and Diplomacy, p. 1098-1118, 2014.  
72 DARBY, Paul. Africa, Football and FIFA: politics, colonialism and resistance. London: Frank Cass, 1998. 
73 WESTAD, O. A. Restless empire: China and the world since 1750. New York: Basic Books, 2012. 
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Essa explicação, cuja ênfase recai na dinâmica internacional, é acertada, mas 

incompleta. Isso porque silencia sobre algo fundamental: afinal, por que foi João Havelange (e 

não outro dirigente qualquer) quem conseguiu instrumentalizar a crise a seu próprio favor? 

Postulantes ao cargo é que não faltavam. Em 1974, a Revista Francesa Miroir du Football 

especulou o nome do iugoslavo Mihailo Andrejevic.74 Na FIFA desde 1938, ele fazia parte do 

Comitê Médico, conhecia como poucos a instituição e contava com a simpatia de muitos países 

africanos. Duas ressalvas poderiam ser feitas a seu nome. Andrejevic era considerado velho 

para o posto, além de já ter perdido a eleição uma vez para o próprio Stanley Rous em 1961. 

Nomes mais naturais seriam o de Vladimir Granatkin, vice-presidente da FIFA (desde 1948) e 

representante da União Soviética, ou ainda o de algum dirigente da chamada Europa 

Mediterrânea, como a França ou Espanha. Embora Granatkin pudesse vir a ter bastante 

dificuldade em formar uma aliança com os países sul-americanos, isso poderia ser compensado 

com alguns dos votos no Leste Europeu, que Havelange não obteve. As posições da União 

Soviética eram alinhadas às do “Terceiro Mundo” praticamente desde o seu ingresso na FIFA 

em 1946. Além de vice-presidente da FIFA, Granatkin chefiou ainda o Comitê de 

Desenvolvimento da FIFA de 1964 a 1969, o que lhe credenciaria à posição. Se os soviéticos 

tivessem decidido concorrer à presidência da FIFA, a história da instituição poderia ser muito 

distinta. O porquê de não o terem feito é um problema em aberto. Um dirigente francês ou 

espanhol certamente poderia fazer frente a Stanley Rous. Em 1974, esses dois países apoiaram 

Havelange. Para ambos, seria relativamente fácil construir uma aliança com a América Latina, 

além do que contariam com a simpatia de boa parte dos países da África.  

As referências metodológicas deste trabalho são bastante amplas e heteróclitas, mas seu 

pressuposto mais geral é o de que há sempre alguma margem para ação política no interior de 

estruturas sociais mais rígidas.75 Nesse sentido, é preciso levar a sério o papel dos agentes, da 

ação política e das ideologias no sentido “amplo”. Nessa tese, a história da eleição de Havelange 

à presidência da FIFA é tratada como um lugar de encontro. Por essa razão, é preciso fazer 

saltar as conexões forjadas por Havelange na América Latina e no interior do espaço nacional 

brasileiro ao primeiro plano de sua eleição. É nessas conexões que o global, o regional e o 

nacional se põem em contato.  

 

 
74 MIROIR DU FOOTBALL, mai 1974. FIFA Archives, Zürich.  
75 MORELI, Alexandre. The War of Seduction: The Anglo-American Struggle to Engage with the Portuguese 

Ruling Elite (1943–1948). The International History Review, p. 1-29, 2017. COSTIGLIOLA, Frank. 

Roosevelt's lost alliances: how personal politics helped start the Cold War. Princeton: Princeton University Press, 

2011. KEYS, Barbara. Henry Kissinger: the emotional statesman. Diplomatic History, Oxford, v. 35, issue 4, p. 

587-609, 2011. 
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III. O MÉTODO DE EXPOSIÇÃO 

  

Narrar a história da eleição de Havelange à presidência da FIFA implicou a divisão da 

tese em seis capítulos, organizados, dois a dois, em três partes. Na primeira, FIFA: estrutura e 

história, o objetivo é uma descrição, simultaneamente, estrutural e histórica da formação da 

FIFA. No capítulo I intitulado Com quantas nações se faz um monopólio?, recuperam-se as 

normas jurídicas e os valores constitutivos da entidade, elaborados na primeira década do século 

XX. O principal argumento do capítulo é a defesa do mote de que existe um “princípio geral da 

FIFA”.76 Esse “princípio geral” se assenta em três ideias complementares: o reconhecimento 

da FIFA às federações nacionais como competentes exclusivas para gerir o futebol em um 

determinado território nacional; o fato de que cada federação nacional é igual às outras e possui, 

no âmbito do estatuto da FIFA, os mesmos direitos e as mesmas obrigações; e, por fim, o não 

reconhecimento do que existe à margem do “sistema da FIFA”. O ponto é que a estrutura da 

FIFA não deve ser naturalizada; ela é um produto histórico e, quando contraposta às demais 

instituições internacionais esportivas, apresenta caráter singular. Em termos amplos, o 

monopólio da FIFA se assenta na ilusão coletiva de que a entidade tem o poder legítimo de 

regular e ordenar o futebol de espetáculo. Por sua vez, esse poder é escorado em um aparato 

político, burocrático e jurídico.  

Da estrutura à história, o capítulo II, A rigidez inglesa, recupera a história e a 

historiografia da FIFA no contexto internacional da década de 1960. O paradoxo é que, embora 

os princípios gerais da FIFA sejam considerados regras invariantes e universais no contexto da 

instituição, eles estão sujeitos às disputas dos agentes políticos. Com o avanço dos processos 

de descolonização e o ingresso em massa das associações da Ásia e da África, um dos principais 

pontos de desacordo da FIFA na década de 1960 gravita em torno da igualdade jurídica das 

novas filiadas – deveriam as novas associações nacionais ter o mesmo peso político que as 

antigas? Enquanto as novas associações nacionais aspiram a maior peso e participação na 

estrutura burocrática da FIFA, as potências europeias buscam limitar o escopo e a margem de 

atuação dos novos agentes. Neste contexto, emerge a liderança de compromisso dos países 

britânicos, que tentam incluir, de forma hierárquica, as novas associações dentro da FIFA. Ao 

contrário do que comumente se argumenta, o próprio triunfo de Stanley Rous é um produto 

dessas transformações, e ele não deve ser visto como um agente da conservação. O monopólio 

 
76 Essa ideia de princípio geral é inspirada na noção de estrutura tal como construída pelo sociólogo Pierre 

Bourdieu – uma estrutura estruturante, isto é, capaz de organizar e modular ação. BOURDIEU, Pierre. O poder 

simbólico. Lisboa: Difel, 1989. 
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da FIFA está em questão, ameaçado pela criação de instituições esportivas alternativas, como 

o Conselho Superior para os Esportes na África e principalmente a organização dos Jogos das 

Novas Forças Emergentes (GANEFO) na Indonésia. Uma das respostas da FIFA às pressões 

dos países recém-filiados é a criação do Comitê de Desenvolvimento Técnico e uma maior 

abertura às nações afro-asiáticas. Assim como “esporte”, a noção de desenvolvimento é uma 

categoria vista pelos agentes do campo como socialmente “neutra” ou “universal”. E, no 

entanto, como mostrou o antropólogo Arturo Escobar, o discurso do desenvolvimento foi 

forjado no final da II Guerra Mundial como uma forma de preservar os vínculos entre as ex-

colônias e a Europa, mediado, em grande medida, pelas instituições internacionais (a ONU e 

seus programas são o exemplo mais visível).77 Não foi diferente na FIFA quando a criação do 

Comitê de Desenvolvimento significou parte da construção do pacto tutelado entre os países 

europeus e aqueles liberados da ordem colonial.  

Longe de se constituir um elemento da singularidade brasileira, a obsessão pelo 

desenvolvimento e pelo crescimento econômico é um desdobramento político da conjuntura da 

Guerra Fria.78 No Brasil, a presença da linguagem do desenvolvimento possibilitou a João 

Havelange construir um projeto político capaz de mobilizar os países do Terceiro Mundo.  A 

linguagem do desenvolvimento permitiu conectar os elementos da história do Brasil às questões 

internacionais. Essa intersecção entre o nacional e o internacional começa a ser desenhada na 

segunda parte A ascensão de Havelange (1916-1970). No terceiro capítulo, O administrador: 

ideologia e política na formação de um patrimônio social esportivo, recupera-se a trajetória de 

João Havelange. A ascensão de Havelange no interior da sociedade civil brasileira foi o que lhe 

permitiu construir e arquitetar sua candidatura à presidência da FIFA. No caso, a análise 

biográfica aponta menos para a sua figura do que para as instituições (os clubes esportivos, as 

redes familiares etc.) percorridas pelo personagem. Neste aspecto, os elementos apresentados 

são fundamentais para compreender como e de que forma Havelange construiu o que Pierre 

Bourdieu chamou de uma superfície social.79   

No quarto capítulo, Um Pelé Louro, discute-se o episódio-chave para a vitória de 

Havelange na eleição da FIFA em 1974 – a conquista definitiva da Jules Rimet em 1970.  O 

ponto principal abordado é de que não bastava vencer a Copa do Mundo – era preciso convencer 

 
77 ESCOBAR, Arturo. Encountering development: The making and unmaking of the Third World. Princeton: 

Princeton University Press, 2011.  
78 ENGERMAN, David C. et al. (ed). Staging growth: Modernization, development, and the global cold war. 

Amherst: University of Massachusetts Press, 2003. LOVE, Joseph. A Formação do Terceiro Mundo: Teorias do 

Subdesenvolvimento na Romênia e no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 
79 BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, M.M. & AMADO, J. (coord.) Usos & abusos da história 

oral. Rio de Janeiro: FGV, 1996. 
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parte da população de que o resultado da seleção se devia às suas habilidades como 

administrador. Não é novidade para a historiografia que o triunfo no México foi apresentado, à 

sua própria maneira, como um subproduto da atmosfera de otimismo construída no início da 

década de 1970. Em termos globais, o sucesso era apresentado como a simbiose positiva e 

harmônica entre um povo, representado por Pelé, e uma elite técnica, representada por 

Havelange. Apesar da suposta harmonia entre o povo-elite, a disputa em torno do protagonismo 

da conquista aparece representada sob a forma de dois discursos contraditórios. De um lado, 

Pelé, o representante do futebol à brasileira, de um futebol mais próximo à arte, gerado de 

forma quase espontânea. De outro, Havelange, Um Pelé Louro, na expressão de Vargas Netto, 

o responsável por ter construído as bases de uma seleção científica. Na imprensa, dentro e fora 

do Brasil, a entourage de Havelange trabalha incessantemente para representar a vitória da 

Seleção como o resultado lógico de uma preparação técnico-científico. Com Havelange ao 

centro, esse discurso tenta fazer com que o protagonismo da conquista recaia sobre uma elite 

técnico-científica capaz de guiar o Brasil rumo ao desenvolvimento.  

Do Brasil à FIFA, e de volta. Na parte final, Um mundo que nós perdemos: a formação 

da nova ordem institucional da FIFA, o pesquisador debate o encontro entre o nacional e o 

internacional. De que forma a crise institucional da FIFA encontrou a figura de João 

Havelange? No quinto, O coração do milagre: cabos eleitorais e propaganda política, o 

trabalho procura responder a essa pergunta. A literatura jornalística fala da aliança entre João 

Havelange e as multinacionais (como a Coca-Cola e a Adidas) como chave para o seu sucesso. 

Todavia, essas alianças são posteriores à 1974, e não há nenhum indício de que elas tenham 

sido forjadas para a eleição na documentação encontrada. Quem deu suporte financeiro e 

logístico à Havelange foram membros da sociedade civil (empresários de futebol, jornalistas, 

empresários do setor de Café e figuras ligadas ao capital financeiro) e do Estado (Itamaraty e o 

Ministério da Educação). Elias Zaccour, empresário que abre essa tese, é a principal figura do 

capítulo: foi ele quem apresentou Havelange aos delegados africanos e à crise da FIFA na 

década de 1960. Com a ajuda de Zaccour, Havelange foi capaz de elaborar um projeto para 

seduzir os delegados dos países do Terceiro Mundo. O passo seguinte foi trazê-los ao Brasil 

para que eles pudessem admirar de perto o desenvolvimento à brasileira. 

Assim como o Brasil, muitos dos países do Terceiro Mundo estavam preocupados sobre 

como atingiriam o desenvolvimento. No início da década de 1970, o Brasil parecia constituir 

um exemplo cabal de sucesso e de modelo econômico bem-sucedido. A plataforma de 

campanha de Havelange consistia na promessa de fazer na FIFA o que ele havia feito no Brasil, 

mostrando aos países a rota para o desenvolvimento.  
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Chega-se ao final da tese com o capítulo VI, 11 de junho de 1974, com a discussão sobre 

o dia da eleição de João Havelange à presidência da FIFA: afinal, quais foram seus aliados? 

Por que razão deram suporte à sua candidatura? Neste aspecto, analisa-se o mapa de votação, 

com a descrição daqueles países que apoiaram Havelange e aqueles que não. A análise do mapa 

de votação permite ir além da memória sobre a eleição de João Havelange à presidência da 

FIFA. Em retrospectiva, a eleição de João Havelange é descrita como uma batalha entre um 

Sul, recém-saído da descolonização, e um Norte, hegemonizado pela Europa. Mesmo assim, a 

análise do mapa permite entrever o grau que as disputas regionais durante a guerra fria tiveram 

na construção de sua vitória. Desta forma, é importante observar como os diversos contextos 

regionais impactaram na sua eleição. Neste aspecto, o contexto da primeira metade da década 

de 1970 lhe foi particularmente favorável. Desta forma, o capítulo termina por articular a 

revolução dos cravos, o regresso da China às Nações Unidas e o golpe civil-militar no Chile à 

conjuntura eleitoral da FIFA.  

 

IV. NOTA ADICIONAL SOBRE OS ARQUIVOS E AS FONTES UTILIZADAS NA TESE 

 

Ao longo de quatro anos, foram pesquisados os seguintes arquivos: Biblioteca Nacional, 

Arquivo da FIFA, Biblioteca do COB, Arquivo Walther Salles, Arquivo do Comitê Olímpico, 

Arquivo Institucional da FIFA, Biblioteca da FIFA, Arquivo da Royal Society, National 

Archives (Londres, Reino Unido), Preston Archives (Football Museum Archives), Arquivo 

Nacional, Arquivo Histórico do Itamaraty (Rio de Janeiro e Brasília). Neste sentido, a ideia de 

uma pesquisa histórica multissituada é justamente captar diferentes estilos de fonte para 

compreender e escrever a história de um evento de forma totalizante.  

No Brasil, o principal arquivo consultado foi o do Comitê Olímpico Brasileiro, situado 

na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nele, o pesquisador pode ter acesso às fotografias de 

João Havelange, guardadas ao longo da vida, os diplomas e os certificados recebidos pelo 

pesquisado, relatórios da CBD e da FIFA, cadernos pessoais, recortes avulsos (bilhetes de 

reuniões, correspondências selecionadas etc.), além de um clipping de jornais selecionados pelo 

próprio Havelange e sua entourage. Longe das representações do senso comum que pensam os 

arquivos pessoais como a memória em estado bruto, o trabalho com este tipo de documentação 

precisa levar em conta o caráter arbitrário da configuração de cada um desses conjuntos 

documentais.80 Neste sentido, o material recortado é destinado a reconstruir uma imagem de 

 
80 HEYMANN, Luciana Quillet. Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos pessoais e 

o caso Filinto Müller. Rio de Janeiro, Estudos Históricos, v. 10, n. 19, p. 41-60, 1997.  
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grandeza do dirigente, elaborando uma trajetória em linha reta e ascendente da juventude do 

Fluminense ao triunfo na FIFA e no Comitê Olímpico Internacional.  

Outro repositório importante consultado no Brasil foi o arquivo pessoal de Walther 

Moreira Salles, salvaguardado no Instituto Moreira Salles. Este arquivo, por sua vez, conta com 

um volume muito maior do que o arquivo João Havelange. Para os fins desta tese, entretanto, 

foram consultadas sete pastas da relação entre Walther Salles, os empresários brasileiros e João 

Havelange, com correspondência, atas de reuniões e peças publicitárias. As mesmas 

observações sobre o caráter arbitrário dos arquivos pessoais devem ser realçadas aqui, ainda 

que, neste caso, o filtro pessoal (pelo menos no caso da correspondência sobre a seleção de 

1970) parece ter sido bem menor do que no acervo Havelange.  

Para tentar ir além dos arquivos privados, o pesquisador foi ao Arquivo Nacional em 

que buscou as fontes e as personagens do Ministério da Educação mais diretamente ligadas ao 

Ministério dos Esportes. Neste arquivo, entretanto, não foi possível encontrar nenhuma alusão 

à eleição de Havelange. Em Brasília, no arquivo do Itamaraty, foi possível pesquisar nas 

chamadas pastas temáticas previamente organizadas com os temas – Esporte e Futebol. 

Entretanto, essas pastas contêm apenas uma pequena parte do material do Itamaraty sobre os 

temas. Na correspondência diplomática e consular, é possível encontrar telegramas e instruções 

sobre o futebol, e mesmo a participação de Havelange como convidado nas Embaixadas, que 

não foram posteriormente armazenadas nas pastas temáticas. Devido ao grande volume da 

documentação, foi possível ainda consultar um número pequeno de Embaixadas e Consulados 

no período entre 1960-1975: Alemanha, União Soviética, Inglaterra, Senegal, Gana e Indonésia.  

Na Inglaterra, o principal arquivo consultado foi o National Archives, localizado em 

Kew, subúrbio londrino. Ao contrário dos demais arquivos pesquisados nesta tese, o National 

Archives é bem organizado e estruturado, e é possível realizar pesquisa nos catálogos através 

de palavras-chave, o que facilita a pesquisa. Para este caso específico, consultei toda a 

documentação com as seguintes entradas: “Stanley Rous”, “Football”, “Football Association” 

e “FIFA” entre 1940 e 1980.  Para os fins desta pesquisa, o National Archives contém o fundo 

do Foreign and Commonwealth Office (FCO), o Ministério das Relações Exteriores do governo 

britânico. A documentação do arquivo é extremamente detalhada, com anotações a mão dos 

diplomatas que receberam, leram e/ou escreveram os documentos. Infelizmente, os arquivos da 

Football Association estavam fechados na ocasião da visita do pesquisador à Inglaterra. De 

certa forma, a consulta aos arquivos da FA poderia ajudar a reconstituir a trajetória de Stanley 

Rous de forma mais completa. Para suprir a não consulta a este acervo, o pesquisador viajou a 
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Preston, antiga sede do Museu do Futebol da Inglaterra, onde estão localizados diversos 

periódicos da Football Association, além das atas das reuniões da entidade.  

Em Lausanne, arquivo do Comitê Olímpico Internacional, o pesquisador foi atrás das 

fichas biográficas e correspondências pessoais de figuras que pertenceram, simultaneamente, 

ao universo do COI e da FIFA. Numa tradição contemporânea, o presidente da FIFA costuma 

se eleger membro do Comitê Olímpico Internacional. No entanto, desde a fundação das duas 

entidades, personagens circulam entre as instituições. Além de Havelange, consultei a ficha 

biográfica e a correspondência pessoal de Y. Tessema, presidente da CAF, Jean Claude Canga, 

Ahmed Touny, Juan Antonio Samaranch entre outros. 

Além das fontes escritas, vale destacar a importância de entrevistas realizadas pelo 

pesquisador para esta tese. O pesquisador entrevistou pessoalmente o próprio João Havelange 

ainda em 2011, Iuri Kler, representante de Havelange em Moscou, Antônio Carlos de Almeida 

Braga, amigo de Havelange, Reinaldo da Gama, filho do empresário José da Gama, e Bellini 

Cunha, assessor de Walther Moreira Salles e que colaborou com a campanha do empresariado 

para a Copa do Mundo de 1970. Poucos personagens na história do futebol brasileiro 

concederam tantas entrevistas quanto o próprio Havelange. A gentileza de outros pesquisadores 

em ceder entrevista foi crucial para esta tese. No Museu do Futebol, a entrevista feita por Carlos 

Eduardo Sarmento, Bernardo Borges Buarque de Hollanda e Daniela Alfonsi está disponível 

para consulta. Muitas dessas entrevistas utilizadas no correr da tese foram realizadas por 

Ernesto Rodrigues, que escreveu uma biografia de João Havelange. O pesquisador evitou citar 

trechos longos dessas entrevistas, dando preferência a passagens já utilizadas pelo próprio 

Ernesto Rodrigues em seus filmes e livros. Não obstante, a possibilidade de escutar as 

entrevistas na íntegra foi fundamental para elaborar e a construir um quadro mais complexo da 

eleição à presidência da FIFA. Entre os personagens entrevistados, estavam Elias Zaccour e 

Peter Pullen, dois dos protagonistas da campanha.  

De toda sorte, a principal documentação utilizada nessa tese foi obtida no arquivo 

institucional da FIFA em Zurique. Nele, especial atenção foi concedida para a correspondência 

do secretário-geral da FIFA com as federações nacionais, além do material dos congressos 

ordinários (atas, minutas e relatório do secretário-geral endereçado ao congresso), os boletins 

informativos da entidade e os comitês de trabalho da instituição (Comitê Executivo, Comitê de 

Finanças, Comitê de Emergência, Comitê de Arbitragem e Comitê de Desenvolvimento 

Técnico) Neste caso, o problema é que não há nenhum catálogo listando os documentos 

existentes na instituição. Graças à generosidade de outros pesquisadores (especialmente 

Heidrum “Heidi” Homburg), além do trabalho cotidiano do arquivista Dominik Petermann e 
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do bibliotecário Michael Schamalhoz, consegui trafegar relativamente bem entre a 

correspondência da FIFA com as federações nacionais e o material institucional. Mesmo assim, 

a falta de um catálogo produz sempre uma sensação de incompletude, de que a pesquisa não foi 

capaz de dar conta de todo o material ali presente. No último dia de buscas, em abril de 2018, 

o pesquisador deparava-se com fontes praticamente inéditas e escondidas em uma caixa sui 

generis, sem paralelo com as demais. À guisa de exemplo, o pesquisador encontrou um 

telegrama do presidente do Chile Augusto Pinochet endereçado diretamente a Stanley Rous. 

De que outros tesouros o arquivo da FIFA não dispõe? Só uma maior organização dos arquivos 

e dos documentos poderá permitir aos pesquisadores um tráfego melhor na documentação.  

 De toda sorte, o maior problema referente à documentação e o seu uso é de corte 

metodológico. O fato é que, quando se trabalha predominantemente com o arquivo da FIFA, 

ressoa a voz dos burocratas e agentes da instituição. Não raro, o diálogo caminha de cima a 

baixo, e é difícil compreender o que se passa e o que acontece no interior das federações 

nacionais e das confederações continentais. Este ponto foi particularmente sentido no caso da 

CONMEBOL, uma confederação com pouquíssimo material salvaguardado na FIFA.81 Ao 

longo dessa tese, defende-se a ideia de que a candidatura de João Havelange à presidência da 

FIFA é um produto político das federações nacionais da América do Sul. Mas, para aprofundar 

e desenvolver essa hipótese, seria preciso sair da documentação da FIFA, voltando-se à 

documentação da federação nacional e das confederações continentais. Por isso, o pesquisador 

entrou em contato com a Confederação Sul-Americana de Futebol, e não obteve resposta. O 

mesmo aconteceu com a Confederação Africana de Futebol, ainda que, neste caso, o esforço 

tenha sido bem menor. Para uma análise não eurocêntrica da FIFA, seria preciso avançar em 

arquivos do Sul Global, indo além da própria Europa. Essa permaneceu como a barreira mais 

difícil de transpor. 

 

 

 

 

 

  

 

 
81 A quantidade de material das confederações continentais para o período estudado difere bastante. Enquanto há 

uma boa quantidade de material da CAF e da AFC, a CONMEBOL e a CONCACAF possuem muito menos. Uma 

hipótese é de que tanto a CONMEBOL quanto a CONCACAF tinham maior autonomia em relação à FIFA, e 

funcionavam de forma mais liberada. 
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PARTE I – FIFA: ESTRUTURA E HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Desde que a FIFA permaneça como entidade máxima do futebol, não 

há necessidade de rever suas regras” 

 

Ernst Thommen82 

 
82 Discurso endereçado ao Congresso extraordinário de 1961. 
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1 COM QUANTAS NAÇÕES SE FAZ UM MONOPÓLIO? ESBOÇO DE UMA 

TEORIA GERAL DA FIFA 

 
 

1.1 A MAGIA DA FIFA   

 

 

 No exame da história das instituições esportivas internacionais, dois problemas se 

impõem e se misturam: a questão da legitimidade política, e como estas se relacionam aos 

processos de monopolização. As instituições esportivas funcionam como monopólios e essa 

estrutura monopolista raramente é questionada na esfera pública. No entanto, nem sempre foi 

assim. Estas instituições precisaram se impor no mundo social. Nessa linha, o objetivo aqui é 

compreender, em uma perspectiva tanto sociológica quanto histórica, como se deu esse 

processo de legitimação dessas instituições na esfera pública internacional, e em quais bases 

esse monopólio foi construído. 

 Parafraseando a antropóloga Mary Douglas, é preciso compreender como pensam as 

instituições esportivas.83 Estas instituições possuem uma “estrutura” jurídico-administrativa, 

que se manteve e foi reforçada ao longo do tempo. Quando se diz “instituições esportivas”, o 

foco essencialmente é a estrutura da Federação Internacional de Futebol (FIFA). No entanto, 

muito do que é dito abaixo sobre a FIFA pode funcionar para instituições análogas como a 

Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Federação Internacional de Natação 

(FINA), a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) etc. Estas instituições, 

por sua vez, estão conectadas ao Comitê Olímpico Internacional (COI), à sombra do movimento 

olímpico.  

 “Uma instituição”, – escreve Pierre Bourdieu – “é exitosa quando consegue se impor 

como algo óbvio. [...] A instituição, como tal, existe duas vezes, na objetividade e na 

subjetividade, nas coisas e nos cérebros”.84 A força simbólica da FIFA está amparada na crença 

dos aficionados na legitimidade do seu poder – essa força que existe nos “cérebros” – em seu 

poder simbólico. Neste aspecto, os atos jurídicos da FIFA se aproximam dos atos mágicos. Essa 

aproximação entre magia e rito jurídico foi percebida já no Esboço Geral de uma Teoria da 

Magia, de Marcel Mauss e Henri Hubert: 

 

Na medida em que [os atos jurídicos] têm uma eficácia particular, em que 

fazem mais do que estabelecer relações contratuais entre indivíduos, eles não 

são jurídicos, mas mágicos ou religiosos. Os atos rituais, ao contrário, são, por 

 
83 DOUGLAS, Mary. Como pensam as instituições. São Paulo: EdUSP, 2004.  
84 BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p. 166.  
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essência, capazes de produzir algo mais do que convenções; são 

eminentemente eficazes; são criadores; eles fazem. Os ritos mágicos são 

mesmo mais particularmente concebidos dessa maneira; a tal ponto que, com 

frequência, tiraram seu nome desse caráter efetivo.85 

 

Aos olhos do observador externo, a magia parece algo sem sentido. E, no entanto, à luz 

dos envolvidos na ação, a atuação do mágico é capaz de “fazer”, de “agir” sobre o mundo social. 

A magia só pode prosperar em um espaço no qual a crença em sua eficácia é aceita pelos agentes 

do campo. Os agentes envolvidos no jogo são, de certa forma, socializados na magia e, por isso, 

engajam-se nela. Da crença é que estas instituições retiram a sua “eficácia particular”. Em certas 

ocasiões, os ritos jurídicos agem de forma semelhante. No caso das instituições esportivas, a 

legitimidade dessas instituições passa, necessariamente, pela postulação de um modelo 

administrativo. Esse modelo, por sua vez, escora-se em uma filosofia política, algo que envolve 

a criação de valores atinentes a estas instituições. A força simbólica das instituições esportivas 

residiu na crença de que eram porta-vozes de valores pretensamente universais. Esse discurso 

produz contradições, fundamenta e possibilita a expansão destas instituições, mesmo que à 

revelia dos agentes. Esses valores, entretanto, estavam longe de ser universais. Os valores das 

instituições esportivas internacionais – masculinos, eurocêntricos e autocráticos – expressavam 

um momento específico de gênese dessa entidade, e se mantiveram, ao menos até recentemente, 

como a força motriz de expansão destas instituições.  

Nesta linha, o livro de regras – o “Estatuto” da FIFA – é o depósito teórico-prático deste 

modelo administrativo. Criado e ordenado por um corpo burocrático de funcionários, o Estatuto 

é aquilo que garante, na esfera pública, a legitimidade da ação política da FIFA. O corpo de 

burocratas é quem executa o Estatuto. O secretário-geral, função não eleita e remunerada, é o 

responsável pelo zelo da norma jurídica. Dentro da instituição, o peso do secretário é tão 

significativo que, até uma determinada época, como foi visto, ele morava dentro da própria sede 

da instituição. O secretário, neste sentido, deve ser visto como um guardião das leis. Ele age 

para dentro, para a entidade, para o “interior” da estrutura administrativa. Não à toa, até a 

ascensão de Joseph Blatter em 1979, os secretários da FIFA tinham uma formação educacional 

ligada ao Direito. Nesta linha, a figura do secretário é complementar à do presidente. Se o 

secretário é escolhido a partir de seus méritos pessoais86, o presidente é eleito pelo Congresso 

da FIFA. O presidente representa a entidade fora dela. A persona do presidente, por sua vez, 

 
85 MAUSS, Marcel; HUBERT, Henri. Esboço geral de uma teoria da magia. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e 

Antropologia. Rio de Janeiro: Cosac & Naify, 2003. p. 56. (grifos nossos). 
86 Normalmente, a escolha do secretário-geral da FIFA passava por uma avaliação do currículo, com entrevista 

feita pelo bureau da entidade, ou seja, o Comitê Executivo.  
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leva a instituição para além dela mesma, para o mundo “exterior”, incorporando na sua ação 

política os valores que as instituições esportivas pretendem emular. Vale também destacar que 

o presidente não recebia salário para exercer a função na FIFA. Se o secretário-geral se 

aproxima do burocrata, o presidente se aproxima do líder carismático.87 

Feitas essas duas observações preliminares, em um breve balanço bibliográfico, pode-

se dizer que não existem muitos trabalhos sobre a história das instituições esportivas. No Brasil, 

a chamada “década esportiva” alterou um pouco esse panorama. Via de regra, a caracterização 

destas instituições passava pela construção de uma analogia.  Exceção feita ao trabalho de 

Sérgio Giglio88, a maior parte da literatura sobre estas instituições adota uma perspectiva 

“externa”, refratária à compreensão da lógica destas entidades a partir de dentro. Essa 

perspectiva “externa” tomava a ação da FIFA como idêntica à de uma empresa capitalista. Neste 

contexto, boa parte destes pesquisadores que escreveram sobre a FIFA estavam engajados na 

disputa sobre os significados dos megaeventos no Brasil. O problema é que tomar a FIFA como 

uma empresa no sentido estrito inviabiliza compreender como, na formação histórica da FIFA, 

certos problemas não são redutíveis à lógica econômica.89 

Nos países de língua inglesa, o debate sobre as instituições esportivas é mais antigo do 

que no Brasil. Publicado em 1998, o livro mais conhecido publicado sobre a FIFA foi escrito 

pelos sociólogos Alain Tomlison e John Sugden. Para estes autores, a FIFA deveria ser pensada 

como a soma entre uma Organização Não Governamental Internacional (ONGI) e uma empresa 

de tipo offshore. A vantagem do livro é incluir o debate sobre a FIFA no seio da discussão sobre 

o discurso produzido sobre ela, e relacionar essa agência às organizações de outro tipo. Ainda 

assim, a agência da FIFA é diluída em meio a outras instituições. Outro problema – mais grave 

– do livro são os juízos de valor sobre as categorias da instituição. Para Tomlison e Sugden, o 

ordenamento jurídico da FIFA, que se apoia no sistema de um voto por país, deve ser superado. 

Esse ordenamento jurídico seria a fonte da corrupção e dos males internos da instituição. Essa 

crítica externa e eurocêntrica, que se confunde com a opinião do autor, acrescenta pouco sobre 

a compreensão do funcionamento e dos mecanismos da FIFA.90  

 
87 WEBER, Max. Os três tipos puros de dominação legítima. In: WEBER, Max; COHN, Gabriel (org.). Weber. 

Coleção Sociologia. São Paulo: Ática, 1980. p. 128-141. 
88 GIGLIO, Sérgio Settani. COI x FIFA: a história política do futebol nos Jogos Olímpicos. 2013. Tese 

(Doutorado em Educação Física) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2013. O livro de Sérgio é exceção porque parte do conceito de amadorismo – uma categoria utilizada pelos próprios 

dirigentes para explicar a diferença entre a FIFA e o COI.  
89 Para citar apenas um dos melhores trabalhos nesta perspectiva, ver GONÇALVES, Glauco. A produção 

espetacular do espaço: as cidades como cenário da Copa do Mundo de 2014. 2016. Tese (Doutorado em 

Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  
90 SUGDEN, John; TOMLINSOM, Alan. FIFA and the contest for world football: who rules the people's game? 

Cambridge: Polity Press, 1998. 
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Na contramão desta tradição, este capítulo se propõe a pensar a FIFA e as instituições 

esportivas de forma a levar a sério as suas próprias categorias, e seu modelo político de 

representação no mundo social.  Uma das contribuições mais importantes para se pensar a FIFA 

e as organizações esportivas deriva do trabalho de Barbara Keys. Assim como Sugden e 

Tomlison, ela situa a história das organizações esportivas internacionais no contexto de criação 

das ONGIs. Ambas buscariam agir no espaço global de forma a desenvolver e “espalhar 

sistemas técnicos eficazes, realizar competições amigáveis, além de promover o fair play”. No 

entanto, Keys anota uma diferença fundamental da FIFA e do COI para as demais organizações 

que diz respeito à organização política. Enquanto geralmente organizações não governamentais 

se configuram como espaços de relativamente livre adesão dos membros, as entidades 

esportivas “são governadas autocraticamente, com métodos internos de escolha dos afiliados e, 

de forma geral, com votações secretas.”91 Em mais de cem anos, a FIFA teve dez presidentes 

eleitos.92  

Essa diferença fundamental tem para Barbara Keys uma ligação direta com decisões 

tomadas nos “anos de formação” dessas entidades, que, para ela, se situam entre o final do 

século XIX e a década de 1940.93 O ponto de Keys é central por dois motivos. Primeiro, porque 

Keys tem uma boa dose de razão quando postula que a “cristalização” de certas categorias como 

normas sociais modulam a prática social. Aqui, as palavras de Keys encontram as de Bourdieu: 

“o originário é o lugar em que se constitui um certo número de coisas, que, uma vez 

constituídas, passam desapercebidas.”94 Desta forma,   

 

o retorno à incerteza ligada às origens, à abertura dos possíveis que é 

característica dos inícios, é extremamente importante [...] para superar a 

amnésia dos inícios inerentes à institucionalização, é importante voltar aos 

debates iniciais que levam a perceber que, ali onde nos restou um único 

possível, [...] havia vários possíveis.95 

 

O segundo ponto é que se, de fato, o que diferencia a ONGI das organizações esportivas 

é a organização política, parece evidente que é a ela que se deve olhar.96 Numa síntese histórica 

 
91 KEYS, Barbara. Globalizing sport: National Rivalry and international community. Cambridge: Harvard 

University Press, 1998. 
92 Robert Guérin, 1904-1906; Daniel Woolfall, 1906-1918; Jules Rimet, 1921-1954; Rudolphe Seeldrayers, 1954-

1956, Arthur Drewry, Inglaterra, 1956-1961, Stanley Rous, 1961-1974; João Havelange, 1974-1998; Joseph 

Blatter, 1998-2016; Gianni Infantino, 2016 – presente.  
93 KEYS, op. cit., 1998. 
94 BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
95 Ibid., p. 167-168.  
96Nesse sentido, esse ponto impôs outra dificuldade aos historiadores: a projeção do presente no passado fez com 

que a FIFA fosse encarada exclusivamente como uma empreitada comercial. Parece claro que a busca de lucros 

econômicos e ampliação de recursos é sim um elemento presente na instituição desde a sua gênese. Mas ele não 

dilui a lógica política. Escrevendo a primeira sociologia histórica da FIFA, Sugden e Tomlison levantaram um 
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apressada, pode-se dizer que a FIFA é uma instituição cujos princípios estão ancorados no 

“longo século XIX”, e que ela se consolida politicamente antes do final da Primeira Guerra 

Mundial. Muito já se escreveu sobre como o século XIX foi o século do liberalismo, da difusão 

do nacionalismo e do crescimento do Estado-nação, e essas três marcas foram, sem dúvida 

alguma, impressas na moldura institucional da FIFA. No entanto, ela ganha corpo, forma e 

identidade política na primeira década do século XX, tal como pensado por Hobsbawm: os anos 

1920.97 Nela, o crescimento da associação é visível. De seis afiliados, a FIFA passa a contar 

com mais de 40 países como membros associados, e são cada vez menos frequentes as 

dissidências.  

Os “princípios da FIFA” seriam teorizados na década de 1920. Os dirigentes da FIFA 

decidiram que não havia melhor forma de celebrar o aniversário de 25 anos da entidade do que 

com a publicação um livro.98 Esse livro foi distribuído no Congresso de 1929 – justamente o 

mesmo que decidiu a realização da Copa do Mundo no Uruguai. Escrito pelos próprios 

dirigentes da FIFA, o livro é uma espécie de manifesto institucional e se apresenta como a 

primeira história da FIFA escrita “para fora” da instituição. Data dessa época a primeira 

publicação oficial regular: FIFA World Bulletin. Esse periódico contava com correspondentes 

internacionais regulares na Ásia, no Caribe (Antilhas), nos Estados Unidos e na América do 

Sul. Nesse contexto, também é dessa época a mudança da logomarca da FIFA, que representava 

uma parte do globo, mimetizando o continente europeu, e agora passa a representar o “mundo”, 

em duas esferas coladas lado a lado. De toda forma, o ponto é que a FIFA começa a produzir 

um discurso histórico coerente sobre si, à medida que se expande. No livro, os primeiros 

princípios gerais da FIFA já aparecem teorizados como tal.  

 Tanto a FIFA quanto as demais associações esportivas estiveram longe de ser casos 

singulares ou atípicos. Conforme escreveu o historiador Jean-Pierre Rioux, o final do século 

 
aspecto: como pensar que uma instituição cujos recursos (em 2016) bateram a casa dos seis bilhões de dólares a 

cada quatro anos em termos de uma associação sem fins lucrativos? Para Tomlison e Sugden, é possível aproximar 

a FIFA de duas frentes, em uma espécie de “solução de compromisso”: “it is useful to view FIFA as a particular 

example of the growth in number and scope of INGOs (International Non-Governamental Organizations). These 

are bodies which have global remits but which are not accountable to any particular national government or 

governments. Examples of INGOs would include environmental pressure groups, such as Greenpeace, religious 

forum, such as the CWR, academic bodies […] and world sports organizations. […] Furthermore, because of 

FIFA’s considerable economic leverage, it is useful to blend the notion of the INGO with that of the OFC (Offshore 

Financial Centre) which has been defined as a centre that hosts financial activities that are separated from major 

regulating units by geography […] The impact of FIFA, as a strongly established INGO with an OFC base can be 

distinguished at all of these levies.”. SUGDEN, John; TOMLINSOM, Alain. FIFA and the contest for world 

football: who rules the people's game? Cambridge: Polity Press, 1998. p. 25. 
97 HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
98 FÉDÉRATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION. Fédération Internationale de 

Football Association, 1904-1929. Amsterdam: J. H. de Bussy, 1929. 
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XIX viu florescer o movimento associativo.99 A formação de uma sociedade civil internacional, 

que se pretendia autônoma e livre das amarras estatais, se dá no final do século XIX.100 Era, em 

certa medida, a tentativa de produzir outros caminhos, linguagens e vias para a diplomacia, que 

escapassem do monopólio governamental. Osterhammel e Petersson enquadraram esse 

movimento em uma “tendência associativa internacional”. Não obstante, esses dois 

historiadores chamaram atenção para a fraqueza dessas instituições: “boa parte dessas […] 

havia desaparecido completamente na década de 1920”.101  

 De certa forma, a cronologia do seu crescimento aponta na direção contrária à 

estabelecida por Osterhammel e Peterson – enquanto outras associações desapareciam, a FIFA 

crescia. Em 1924, Carl William Hirschmann, secretário-geral e fundador da FIFA, escrevia: 

“não existe dúvida de que nós somos a maior Federação esportiva em termos mundiais, não 

apenas em número de afiliados, mas também no número de jogadores, maior do que em 

qualquer outra entidade esportiva”.102  A FIFA surge nesse contexto, como produto do 

universalismo burguês do final do século XIX. Ela se arvorava como a única instituição capaz 

de conectar o futebol nas mais diversas partes do mundo. Instituição universal, a FIFA, já na 

sua origem, pretendia tanto ser a responsável exclusiva sobre o controle do futebol em níveis 

mundiais quanto que todas as associações nacionais estivessem sobre o seu controle.103 Embora 

não seja o único exemplo de durabilidade, a FIFA sobreviveu ao final do século XIX, atravessou 

uma série de crises econômicas, e se expandiu política e economicamente ao longo do século 

XX.  

 Uma vez ainda, é preciso insistir no ponto-chave. De que forma se deu esse crescimento 

e essa expansão? O argumento a ser construído é que essa expansão está conectada aos 

princípios gerais da FIFA, que se estabeleceram logo nos anos de fundação. Foram eles que 

permitiram o desenvolvimento. Para esclarecer o problema, este capítulo é subdividido em três 

 
99 “Do círculo à associação de assistência mútua, o século XIX é rico em exemplos de um fenômeno de 

sociabilidade particularmente esclarecedor para a história política: nele, se vê como um modelo de vida coletiva 

confluiu com a política sem nem por isso se reduzir a ela apenas. O que explica que esse quadro associativo ao 

fim de algumas décadas tenha podido unir-se ao social demasiado estreitamente para dar livre curso ao político”. 

RIOUX, Jean-Pierre. A associação em política. In: REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: 

FGV, 1996. p. 113. 
100 Cf. IRIYE, Akira. Global community: the role of international organizations in the making of the 

contemporary world. Berkeley: University of California Press, 2004. Em especial, o Capítulo 1, "Origins of Global 

community”.  
101 OSTERHAMMEL, J; PETTERSON, Niels. Globalization: a short history. Princeton: Princeton University 

Press, 2009. p. 95-97. 
102 HIRSCHMANN, C. W. Relatório Geral de Atividades. Endereçado ao Congresso de Paris. 1924. Paris. 1 

relatório. FIFA Archives, Zürich. 
103 EISENBERG, Cristiane. Der Weltfußballverband FIFA im 20. Jahrhundert. Metamorphosen eines 

"Prinzipienreiters". Viertjahrshefte für Zeitgeschichte, München, n. 54, p. 209-230, 2006.  
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partes. Na primeira, uma breve comparação metodológica entre a FIFA e o COI visa a discutir 

como, no contexto da década de 1920, havia modelos administrativos distintos para construir 

uma legitimidade política na arena pública internacional. Depois, na segunda parte, o que se 

objetiva discutir é como o processo de monopolização da FIFA é um processo em curso, que, 

embora tenha tido um momento de afirmação, se mantém firme. Por fim, o capítulo mostra 

quais as normas estatutárias da FIFA serviram ao crescimento da entidade.  

 

1.2 MODERNIDADES ALTERNATIVAS 

 

 Das diversas instituições internacionais esportivas surgidas no final do “longo século 

XIX”, aquelas que obtiveram maior êxito tanto político quanto econômico foram a Federação 

Internacional de Futebol Associação (1904) e o Comitê Olímpico Internacional (1892). FIFA e 

COI parecem ter vivido um processo histórico de expansão econômica e política de base 

comum. Pode-se, inclusive, dizer que a FIFA e o COI são instituições gemelares. Ambas foram 

criadas na França, e se deslocaram para a Suíça ao longo de sua existência. Depois de um 

período de crescimento econômico e expansão política substantiva nas décadas de 1920 e 1930, 

a hecatombe da II Guerra Mundial destruiria as suas finanças, mas não a sua força política. A 

recuperação seria rápida, com a Guerra Fria ajudando a consolidar a força dessas instituições 

internacionais, e a minar possíveis alternativas à sua própria existência. A crise dos anos 1970 

também é comum às duas entidades: no caso da FIFA, ela se expressa, como já foi ilustrado, 

na eleição de João Havelange à presidência em 1974. Um ano antes, em 1973, o Congresso 

Olímpico de Varna discutia, em tom quase apocalíptico, “o futuro do movimento olímpico.”104 

Vale também notar que a circulação de dirigentes no interior dessas duas entidades é fenômeno 

bastante conhecido. O próprio personagem central dessa tese, João Havelange, foi presidente 

da FIFA e membro do Comitê Olímpico Internacional.105 

 A alusão ao COI é metodológica: o comitê se apresenta como uma espécie de espelho 

invertido da FIFA para fazer revelar que as estratégias adotadas não eram as únicas possíveis. 

Do ponto de vista organizacional, destaca-se a divergência radical no que diz respeito à 

organização política. Sem dúvida, as diferenças de estrutura de poder entre a FIFA e o COI 

 
104 Ao contrário da FIFA, que realiza Congressos bianualmente, o COI realiza Congressos em momentos 

“especiais”. Não há, portanto, periodicidade. Eles funcionam como grandes Assembleias destinadas a congregar 

toda a comunidade olímpica. Ao contrário da FIFA, onde o Congresso é o órgão soberano, no COI o Congresso é 

órgão consultivo.  
105 Para citar alguns exemplos: Erick Von Frankell, Issa Hayatou, Y. Tessema, Rudolphe Seeldrayers, Jean Claude 

Ganga, Joseph Blatter frequentaram tanto os Congressos da FIFA quanto foram membros do COI. A lista é 

possivelmente mais extensa.  
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estão ligadas a estratégias históricas distintas dos seus dirigentes para construção dessas 

entidades na arena pública. Discutir essas estratégias e a maneira como cada um se 

autorrepresenta é fundamental pelo simples fato de que elas impactam diretamente a própria 

moldura política de cada um dos órgãos: enquanto a FIFA, moldada e ordenada pela linguagem 

e os valores do nacionalismo, foi se globalizando progressivamente, o COI permaneceu como 

uma entidade regida e controlada pelos europeus.106 

 O historiador Arno Mayer mostra como o longo século XIX se insere numa disputa entre 

o peso da tradição dos valores do Antigo Regime e a emergência de uma nova ordem burguesa. 

Essa disputa caracteriza o século XIX como um todo e está presente na elaboração de modelos 

ou sistemas políticos da FIFA e do COI.107 A FIFA se apoiou politicamente em um projeto 

nacionalista-liberal, o COI se sustenta à maneira de um clube aristocrático. Enquanto a FIFA 

desde muito rápido adotou a regra de “um país, um voto”, como será discutido mais a frente, o 

COI se fechou em uma espécie de grupo de amigos, tutelando e regulando a participação de 

novos membros. 

 Na década de 1920, era como se houvesse alguns modelos de organização política 

disponíveis para regulação do espaço internacional. Além do modelo nacionalista-liberal, 

adotado pela FIFA, e do modelo aristocrático, adotado pelo COI, havia outros. Essa década viu 

florescer os primeiros Jogos dos Trabalhadores, organizados pelo Partido Comunista, e 

apoiados pela União Soviética. Também vale a pena destacar a primeira tentativa de 

organização de um evento esportivo exclusivo para mulheres que floresceu na própria década 

de 1920. Nem as mulheres, nem os trabalhadores se sentiam representados nessa pretensa 

universalidade da FIFA e do COI, e isso levou à criação de eventos internacionais 

contestatórios.108 

 Neste caso, o que aproximava a FIFA e o COI era o distanciamento em relação a estes 

setores marginalizados – mulheres e operários – dos seus quadros diretivos. Enquanto os 

membros do COI eram recrutados nas camadas aristocráticas (barões, marqueses, duques etc.), 

os dirigentes da FIFA eram, em sua maioria, recrutados, como se pode ver no material da 

entidade, entre as camadas médias urbanas (padres, professores, médicos, pastores). No 

entanto, não havia espaço para a participação dos chamados setores subalternos em nenhuma 

 
106 Mais para a frente, pode-se incluir o debate sobre a organização de outras federações, como o rugby, para pensar 

a FIFA. 
107 MAYER, Arno J. A força da tradição: a persistência do Antigo Regime, 1848-1918. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1987. 
108 KIDD, Bruce. ‘Another world is possible’: recapturing alternative Olympic histories, imagining different 

games. Sport in Society, v. 16, issue 4, p. 503-514, 2013. 
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destas instituições. O amadorismo era a filosofia utilizada para segmentar o esporte-espetáculo. 

No caso do COI, o amadorismo era norma obrigatória tanto a dirigentes quanto a atletas. No 

caso da FIFA, o amadorismo permanecia como algo exclusivo dos dirigentes esportivos, que 

deveriam guardar distância dos atletas profissionais. A profissionalização do futebol levou, no 

mesmo passo, à manutenção do estatuto amador dos dirigentes da FIFA, criando uma barreira 

simbólica intransponível.  

 Essa composição social distinta se fez traduzir, na prática, em diferentes estratégias de 

legitimidade. Estas, por sua vez, são visíveis na própria disposição arquitetônica das sedes da 

FIFA em Zurique e do Comitê Olímpico Internacional em Lausanne. Para falar como Pierre 

Bourdieu, a história das duas instituições se materializa ou se objetifica nas representações que 

elas fazem de si.109 Na sede da FIFA é possível ver referências aos países, como as bandeiras 

erguidas dos países associados, além dos seus nomes respectivos espalhados pelo chão das 

escadas. A FIFA também nunca criou barreiras à comercialização da Copa do Mundo. Desde 

muito cedo, a consciência de que o futebol se apresentava como um negócio foi muito mais 

clara na instituição do que no COI. A estratégia da FIFA passou a ser a de se apresentar como 

uma instituição com a vocação global. Mais do que isso, a FIFA se apresenta como instituição 

que vocaliza o conjunto das nações do futebol mundial. Esse discurso globalizante é presente 

na entidade desde pelo menos a década de 1920, quando seus membros tentaram criar uma 

representação da FIFA junto à extinta Liga das Nações. Sem dúvida, essa ideologia ganha corpo 

com o final da II Guerra Mundial e os processos de descolonização, quando a FIFA passa a 

disseminar a ideia de que opera como uma espécie de “ONU dos esportes”. 

 Ao menos na teoria, o COI é uma instituição refratária à linguagem do nacionalismo 

enquanto a FIFA fez mais uso dos códigos nacionalistas do que o seu congênere. Nas palavras 

da historiadora Barbara Keys, “a retórica do internacionalismo pacifista não foi tão forte no 

pronunciamento público da FIFA quanto o foi no COI.”110 O COI, por sua vez, adotou 

estratégias distintas de popularização, como a criação de símbolos próprios (os anéis, as 

medalhas, o movimento olímpico, os valores do olimpismo, a bandeira olímpica, a tocha 

olímpica etc.). Esses quase sempre assumiram uma moldura universalista, com sua recusa dupla 

tanto à politização dos Jogos Olímpicos quanto à sua mercadorialização. Embora sua recepção 

seja bastante distinta da emissão, a Carta Olímpica estabelece que os Jogos Olímpicos não 

devem ser vistos como um confronto entre nações, mas como a disputa entre indivíduos que 

 
109 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 
110 KEYS, Barbara. Globalizing sport: National Rivalry and international community. Cambridge: Harvard 

University Press, 1998. p. 56.  
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pertencem a países distintos. Os Jogos Olímpicos foram teorizados como um confronto entre 

indivíduos, e mesmo a introdução de esportes coletivos esteve sujeita a controvérsias de toda a 

natureza.  

Na sede do Comitê Olímpico Internacional, não há nenhuma referência aos seus 

membros e às suas bandeiras, mas aos “valores do movimento olímpico”. É quase como se o 

Comitê Olímpico Internacional existisse independentemente das nações que o compõem. Aqui, 

basta pensar que o COI tem quase tantos países filiados quanto a FIFA, mas a comparação entre 

essa entidade e a ONU é infrequente e nunca utilizada no espaço público.  Além da bandeira 

do movimento olímpico e de menções à cidade-sede dos próximos Jogos, pode-se ver estátuas 

inspiradas no classicismo greco-romano, que aludem ao imaginário da Grécia Antiga, também 

recuperado pela nova nobreza do século XIX. O COI existe como um movimento autônomo: 

ele parece não ter a pretensão de representar ninguém que não a si próprio e os seus fundadores. 

Nesse sentido, o Comitê Olímpico Internacional tem uma finalidade distinta: a de difundir os 

valores do olimpismo tal como teorizados pelo Barão Pierre de Coubertin. 

 A diferença fundamental se manifestava na forma como cada entidade decidiu recrutar 

os seus membros. No caso do Comitê Olímpico Internacional, esse processo é centralizado. 

Para ser aceito, era preciso ser convidado por um dos associados da instituição. Depois de ser 

indicado, o membro é avaliado pelo conjunto dos pares. Via de regra, o postulante anexava seu 

currículo ao lado de uma carta de recomendação, e enviava diretamente ao COI e aos demais 

membros. Ele precisava ter certos predicados enunciados na Carta Olímpica: ser fluente em 

francês ou inglês (as duas línguas oficiais do COI), além de uma boa reputação no seio do 

movimento olímpico. 
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Figura 4 – Estátua da FIFA representando o "congraçamento" das nações pelo futebol.  

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor, dezembro de 2016. 

 

 

 

Figura 5 – No chão, a alusão às nações afiliadas 

 
 

 
 

Fonte: Fotografia do autor, dezembro de 2016. 
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A indicação era, então, posta à votação, e era preciso maioria simples para ser aceito. 

Nesse sentido, cada membro da instituição foi, em algum momento, convidado por um outro 

em uma genealogia que, no limite, remonta ao próprio Barão Pierre de Coubertin. De alguma 

forma, todos os membros do COI descendem do seu “pai fundador”, o Barão. A Carta Olímpica 

faz uma distinção entre os “membros” e “delegados”: 

 

Membros do Comitê Olímpico Internacional são representantes do COI nos 

seus países, e não delegados dos seus países no COI. Eles não podem aceitar 

nenhuma influência do governo, ou de nenhuma outra organização ou outro 

indivíduo, instruções que podem, de alguma forma, interferir com a 

independência do seu próprio voto.111 

 

 O poder do Comitê Olímpico Internacional está concentrado nas mãos dos “membros”, 

à maneira de um clube de amigos. Os Comitês Olímpicos Nacionais e as Federações esportivas 

se reúnem com a comissão do COI (aqueles que seriam os “delegados”), mas não têm nenhum 

poder efetivo, se não o de consulta. O poder político se concentra nas mãos dos membros. Nesse 

sentido, não existe nenhuma preocupação com a paridade geográfica em relação à origem dos 

membros. Além de concentrar o poder nas mãos de poucos países, essa estrutura torna esse tipo 

de associação bastante refratário às transformações institucionais, já que praticamente não 

existe nenhum dispositivo externo de controle. Para retomar uma expressão do sociólogo 

Norbert Elias, a estrutura da instituição é construída de modo que o poder dos grupos 

estabelecidos seja reforçado.112  

 A FIFA, neste sentido, funciona justamente ao contrário. Se o processo do COI é 

centralizado, a FIFA delega às federações nacionais a responsabilidade de escolher os 

membros. Neste sentido, o modelo político da FIFA se aproxima de uma espécie de “regime de 

certificação”. O papel da FIFA é o de se colocar acima das disputas nacionais e certificar quem 

tem o direito legítimo de regular o monopólio em cada país.  

 

 
111 COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE. Charte Olympique. 1974. Arquivo COI, Lausanne. 
112 ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.  
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1.3 O AVESSO DA PIRÂMIDE – A SOCIOGÊNESE DE UM REGIME DE 

CERTIFICAÇÃO 

 

 O sociólogo Pierre Bourdieu certa feita escreveu que existe magia social tanto nos 

diplomas quanto nos amuletos.113 No final da década de 1930, em uma carta breve e endereçada 

ao secretário-geral da FIFA, o alemão Ivo Schrincker, o secretário da Confederação Brasileira 

de Desportos solicitava que a FIFA lhe enviasse um diploma. Nas palavras do secretário da 

CBD, era preciso garantir publicamente que a CBD fosse “a representante legítima da FIFA em 

território brasileiro”.114 Para o secretário, bastava um diploma. Recebido, ele seria afixado na 

parede e não haveria dúvidas do direito legítimo da CBD de controlar o futebol no Brasil. 

Apesar de sui generis, essa carta diz muito sobre o que representam a FIFA e as demais 

associações esportivas em termos amplos. Esse modelo da FIFA pode ser batizado de um 

regime de certificação.  

  A natureza do seu poder é fundamentada numa crença, uma espécie de “ficção 

jurídica”115: a de que a FIFA possui o direito legítimo de regular, organizar e ordenar o futebol-

espetáculo. Do ponto de vista legal, o papel da entidade é certificar a existência das demais 

federações como legítimas.116 Numa fórmula, tanto maior o poder econômico e político da 

FIFA, maior será a sua força e mais difícil será a sua contestação. Essa crença no poder da FIFA 

 
113 “A investidura (do cavaleiro, do deputado, do presidente da República etc.) consiste em sancionar e em 

santificar uma diferença (preexistente ou não), fazendo-a conhecer e reconhecer, fazendo-a existir enquanto 

diferença social, conhecida e reconhecida pelo agente investido e pelos demais. Sob pena de ver-se impedida de 

compreender os fenômenos sociais mais fundamentais, quer nas sociedades pré-capitalistas, quer nas sociedades 

capitalistas, quer em nosso próprio mundo (o diploma tem tanto a ver com a magia social do que com os amuletos), 

a ciência social deve levar em conta o fato da eficácia simbólica dos ritos de instituição, ou seja, o poder que lhes 

é próprio de agir sobre o real ao agir sobre a representação do real.”. BOURDIEU, Pierre. Ritos de instituição. In: 

______. A economia das trocas linguísticas. São Paulo, Edusp: 2008. p. 99.  
114 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS. [Carta do secretário-geral da Confederação 

Brasileira de Desportos endereçada a FIFA]. 19 ago. 1939. 1 carta. 
115 “A força específica do direito é muito paradoxal, quase impensável. É necessário voltar-se a Marcel Mauss e 

sua teoria da magia. A magia só atua em um campo, ou seja, um espaço de crença em cujo interior estão os agentes 

socializados de maneira que pensem que o jogo que jogam merece ser jogado. A ficção jurídica não tem nada de 

fictício: e a ilusão, como diz Hegel, não é ilusória. O direito não é o que diz ser, o que crê ser, ou seja, algo puro, 

completamente autônomo etc. Mas o fato de que se creia nisso, e que se logre fazer crer, contribui para a produção 

de efeitos sociais completamente reais; e a produzi-los, acima de tudo, em quem exerce o direito. Os juristas são 

os guardiães hipócritas da hipocrisia coletiva, ou seja, da reverência ao universal. A reverência verbal concedida 

universalmente ao universal é uma força social extraordinária e, como todos sabem, os que conseguem ter de sua 

parte o universal dotam-se de uma força nada desprezível. Os juristas, enquanto guardiães hipócritas da crença no 

universal, detêm uma força social extremamente grande. Mas estão presos em seu próprio jogo, e constroem, com 

a ambição da universalidade, um espaço de possibilidades e, portanto, também de impossibilidades, que a eles 

mesmos impõem-se, queiram ou não, na medida em que pretendam permanecer no seio do campo jurídico.” 

BOURDIEU, P. Os juristas, os guardiães da hipocrisia coletiva. Direito, Sociedade e Cultura. Tradução de 

Eduardo Dallagnol. Disponível em http://direitosociedadecultura.blogspot.co.ke/2011/03/os-juristas-guardiaes-

da-hipocrisia.html. Acesso em: 14 ago. 2019. 
116 BOURDIEU, P. Ritos de instituição. In: ______. A economia das trocas linguísticas. São Paulo, Edusp: 2008. 
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é tão difusa e tão amplamente reconhecida como legítima e universal que um ato banal da 

entidade suscita uma espiral de questionamentos por parte dos aficionados. Basta pensar nos 

torneios que a FIFA reconhece ou deixa de reconhecer, como o foi recentemente o caso do 

Mundial de Clubes. Neste ponto, o papel do historiador não é o de intervir na arena pública 

como uma espécie de juiz, mas sim o de lembrar que esse processo de reconhecimento e, em 

termos amplos, esse regime de certificação, que se acredita e se apresenta como natural e 

mágico, é histórico. Sujeito às forças estruturais e às contingências históricas, o processo de 

institucionalização da FIFA envolveu uma boa dose de coerção, a criação de consensos e, é 

claro, de silenciamentos.  

  O organograma de poder da FIFA tem sido representado ou descrito como uma 

pirâmide. Nessa representação, a FIFA figura no topo de uma pirâmide ou de um edifício, 

seguida, em um andar intermediário, pelas confederações continentais e, na base, os clubes 

profissionais e os amadores. Essa representação piramidal não dá conta de expressar nem as 

virtudes nem os defeitos do que se pode chamar do “sistema da FIFA”.117 Na prática, o sistema 

FIFA representa o avesso da pirâmide. Esse universo da FIFA seria mais adequadamente 

representado se fosse descrito como uma malha institucional ou uma rede de relações 

contínuas. Sem apagar o componente hierarquizante desse conjunto de relações, é imperioso 

dizer que a FIFA é apenas um dos elos dessa rede. Assim como a FIFA certifica a existência 

das federações, os clubes e as próprias federações nacionais também a reconhecem como a 

única instituição legítima. Nessa relação, há uma via de mão dupla, pois a FIFA é tão 

dependente das federações nacionais quanto o contrário. O paradoxo desse tipo de relação é 

que, quanto maior o poder do órgão central, mais ampla e difusa é a sua dependência dos seus 

pares.118 

 

 
117 Com Lévi-Strauss, quando se diz “sistema” a referência é menos o de algo estático e imóvel do que um conjunto 

de relações e disposições lógicas e coordenadas. Ver, em especial, LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento 

selvagem. Campinas: Papirus, 2004. Essa ideia também foi inspirada em Arlei Damo e suas observações sobre o 

clubismo como um sistema interligado. “O clubismo é um sistema de representações, estruturado, de forma que o 

indivíduo, ao tornar-se torcedor, é capturado por códigos que orientam seu comportamento e moldam a 

sensibilidade. Não quero exagerar no peso coercitivo desse sistema, mas é fato que, do ponto de vista ideal, ele 

funciona a pleno, quando as regras são respeitadas”. DAMO, Arlei. O espetáculo das identidades e das alteridades. 

In: CAMPOS, Flávio. O futebol como objeto das ciências humanas. São Paulo: Leya, 2004. p. 39.  
118 “É possível ver como, por meio do alongamento da cadeia de autoridades-responsabilidades, engendra-se uma 

verdadeira ordem pública, baseada numa certa reciprocidade nas próprias relações hierárquicas: o executante é a 

um só tempo controlado e protegido pelos dirigentes; e ele, por sua vez, controla e protege o dirigente […] Tudo 

se passa como se, quanto mais crescer o poder de um dirigente, mais crescerá sua dependência em relação a toda 

uma série de etapas de execução. Sob certo aspecto, a liberdade e a responsabilidade de cada agente se reduzem, 

até se dissolverem completamente no campo. […]”. BOURDIEU, P. Da casa do rei à razão de Estado. In: 

WACQUANT, Loïc. O mistério do ministério: Pierre Bourdieu e a política democrática. São Paulo: Revan, 2005. 

p. 67. 
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Figura 6 – Estrutura piramidal da FIFA, tal como construída pela literatura disponível 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  

 A representação piramidal atribui ao sistema FIFA uma “estabilidade” enganosa. Essa 

aparente estabilidade do “sistema FIFA” não é senão ilusória, produto, em um primeiro plano, 

da crença dos agentes e dos aficionados no poder legítimo da instituição. Seus dirigentes, 

entretanto, não enxergam o problema da mesma forma. Aqui, impressiona a percepção de que 

o trabalho de monopolização é processual, algo em construção contínua e que, no limite, nunca 

se encerra. Basta pensar que durante a crise de 2016, dois candidatos à presidência da entidade 

mencionaram, de forma explícita, o temor de que um “futebol sem a tutela da FIFA” pudesse 

se constituir. Nesse sentido, os dirigentes da FIFA vivem sob o temor de que a tal cadeia ou 

regime de certificação sejam desfeitos, e precisam elaborar estratégias para que, ao contrário, 

ela se mantenha como tal. Ao leitor contemporâneo a ideia de um futebol alternativo à FIFA 

soa absurda tal é a força histórica da entidade, mas ela é frequente na documentação. Claro que 

tanto maior for a habilidade da FIFA em concentrar recursos (capitais econômicos e políticos 

etc.), mais esse regime de certificação parecerá natural, e tanto mais difícil será rompê-lo. A 

sobrevivência da FIFA depende da sua expansão contínua. 

 Proposta pelo sociólogo Norbert Elias, a noção de equilíbrio instável é fundamental para 

compreender a estruturação do poder da FIFA. No livro A sociedade de corte, Elias observou 

como o poder em uma figuração real se mantinha equilibrado justamente pelas disputas que 

havia em sua base. O sistema se mantém em equilíbrio pelo jogo de forças e pressões presentes 

na entidade. Aparentemente, a estabilidade do sistema, entretanto, esconde uma constante 
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Confederações 
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tensão e uma disputa política pelas chances de prestígio e status existentes na figuração do rei. 

Esse modelo eliasiano pode ser incorporado para se pensar a FIFA como um sistema de vínculos 

e relações recíprocas, em que as federações nacionais conectam-se umas às outras e, ao mesmo 

tempo, disputam as chances de prestígio e ascensão ali disponíveis.119 

 Salvo indicação contrária, foi Ingold Fischer quem batizou esse complexo sistema de 

vinculação de “a família da FIFA”, termo esse que ainda hoje é de uso corrente pelos dirigentes 

da Federação.120 Num texto datado de 1929, Ingold Fischer, presidente da Federação Húngara 

de Futebol, descreveu a entidade como um “conjunto de associações nacionais que se 

organizam como uma família”. De certa forma, o termo se difundiu. Embora João Havelange o 

usasse muito raramente, outros presidentes, como Joseph Blatter, Jules Rimet e o próprio 

Stanley Rous lançavam mão de forma mais frequente. Diversos jornalistas usaram o termo com 

uma conotação pejorativa, aproximando-o da ideia de família como “máfia” ou organização 

criminosa. A referência explícita à família e implícita aos sistemas de parentesco não deve ser 

tomada como um ato exclusivamente retórico. Ora, na sociedade contemporânea, os laços de 

sangue são justamente aqueles que não se podem romper ou quebrar, salvo circunstâncias muito 

excepcionais e que, no mais das vezes, implicam traumas. Ao fazer uso do termo, a mensagem 

da instituição parece clara: aos membros da FIFA, a saída, o drop out, da instituição não será 

feito sem prejuízo ou dolo. Pertencer à “família da FIFA” significa exercer uma série de 

obrigações com os pares, mas também usufruir de certos privilégios e prerrogativas.121 Na 

mesma medida, os laços familiares acalentam, protegem, acolhem. Numa expressão, a rede 

familiar fornece aos seus membros certa segurança afetiva, jurídica e até mesmo econômica. 

 Como contraponto às regras de conduta familiar, que são regidas por um código moral 

não apenas implícito, mas sobretudo indizível, isto é, que não pode ser pronunciado, as regras 

da “família da FIFA” foram transcritas em um livro: as Regulações e Estatutos da FIFA. Nele, 

o que comumente nas linguagens familiares aparece como as obrigações e os privilégios é 

descrito pela rubrica dos direitos e dos deveres, à semelhança da retórica jurídica. A força desse 

material é de tal natureza que muitas vezes os dirigentes se referem a eles simplesmente como 

“a Constituição”. A palavra denuncia o significado do livro: ele não é apenas o conjunto de 

regras, mas algo que é constituinte ou formativo da própria instituição. Para além de erguer as 

 
119 ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia da corte. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.  
120 FISCHER, Ingold. FIFA. In: FÉDÉRATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION. 

Fédération internationale de Football Association, 1904-1929. Amsterdam: J. H. de Bussy, 1929. 
121 É possível se retirar (“withdraw”) da FIFA, mas é preciso seguir o rito jurídico. Esse ponto será discutido mais 

à frente. 
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balizas gerais acerca do que os agentes podem (ou não) fazer, o que ele faz é explicitar os 

fundamentos da instituição. Nesse sentido, que tais documentos não tenham sido submetidos 

ao escrutínio e à análise acadêmica é digno de nota.122 

 Na análise desse documento, é preciso fazer um movimento de dupla recusa. Por um 

lado, é preciso chamar atenção para a importância das regras sem que isso signifique descrever 

o mundo social como o espelho do universo jurídico, como se as práticas sociais pudessem ser 

reduzidas às normas. Reconhece-se, assim, em primeiro lugar, o fato lógico de que os próprios 

Estatutos são também o produto da luta política que ocorre no interior e no exterior da entidade. 

Tanto mais porque o uso maleável da legislação fica patente nas chamadas “situações-limite” 

ou de “fronteira” quando os Estatutos estão mais sujeitos à interpretação dos agentes. Nessa 

linha, os Estatutos da FIFA são o produto vivo de uma série de lutas sociais, contextos distintos 

e embates políticos existentes na própria FIFA. Essas lutas se acumularam, se cristalizam e se 

sedimentam sob a forma de legislação. Não foram poucas as vezes em que estratégias 

sobrepuseram as regras. Não obstante, as “regras gerais” fundamentam, organizam e modelam 

a instituição.123 Se os agentes podem muito, é certo que eles não podem tudo. Essa margem de 

ação será determinada pela relação entre o conjunto de relações de força estabelecidas no 

interior da própria FIFA e a norma jurídica. Fora das situações excepcionais, suas ações 

precisam ser ancoradas e legitimadas pelos Estatutos. Vale dizer outra vez que, até a década de 

1980, o secretário-geral da FIFA tinha uma formação jurídica sólida. Dos anos 1980 em diante, 

com a ascensão de Joseph Blatter, a linguagem e a retórica do direito perdem importância, 

encapsuladas pelos imperativos da economia. 

 Não à toa, é o artigo número I (o artigo primeiro) do seu estatuto a sua pedra 

fundamental. Neste artigo, a FIFA estabelece de imediato os preceitos da instituição e as 

condições gerais de filiação. Em 1904, ano de sua fundação, ele tinha a seguinte forma: 

 

 
122 As exceções são HOMBURG, Heidun. FIFA and the "Chinese Question", 1954-1980: an Exercise of Statutes. 

Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 2006. p. 69-87. TEETZEL, Sarah. Charting the 

Charter: An Analysis of Eligibility Rules and the Olympic Games. Olympika, London (Canadá), v. 20, 2011. p. 

32. 
123 Evitei, sob o risco de divagar excessivamente, fazer a discussão sobre a teoria da reciprocidade, mas ela está 

presente, ainda que como guia não explicitado. Aqui, a hipótese é que a ideia de família/parentesco guarda relação 

com a de “reciprocidade”. Inspirado em Marcel Mauss, Lévi-Strauss identificou o “princípio da reciprocidade” 

como um princípio de fundo universal. Simplificando muito, para Lévi-Strauss, o casamento exôgamico é a própria 

origem do social, pois ele permite a formação da aliança entre grupos que, de outra forma, não se comunicariam. 

Amplamente conhecida e divulgada, a tese é de que, ao universalizar o tabu do incesto, o parentesco funda e 

fundamenta a vida social. LANNA, Marcos. Nota sobre Marcel Mauss e o ensaio sobre a dádiva. Revista de 

sociologia e política, Curitiba, v. 14, p. 173-194, 2000. 
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É criada em Paris, no dia 21 de maio de 1904, uma união internacional sob o 

nome de Federação Internacional de Futebol Associação. International 

Fussball-Association Verband. […] pelas Federações listadas: U.S.S.F.A., 

França, U.R.S.S.A., Bélgica, A.S.F., Suíça, N.V.B., Hollanda, Danks Boldspil 

Union, Dinamarca, Swenska Bollspell Forbunden, Suécia, Madrid Football 

Clube, Espanha. As Federações afiliadas se reconhecem reciprocamente 

como as únicas federações nacionais, regindo o futebol nacional nos seus 

respectivos países e como competentes exclusivas para tratar das relações 

internacionais. [artigo 3.] Cada Federação tem direito a uma voz e a um 

voto.124 

 

 Originalmente em francês, a palavra “reciprocamente” compõe as primeiras linhas do 

texto da versão francesa dos Estatutos da FIFA em 1904, mas logo desaparece. Isso porque a 

segunda versão dos Estatutos data de 1912, mas o artigo inicial foi republicado nas minutas dos 

Congressos de 1908, 1910, 1912. Daí em diante, as outras línguas oficiais passam a se basear 

na versão de língua inglesa, e a palavra “reciprocidade” some também das versões em língua 

francesa, alemã e espanhola. Na versão dos estatutos de língua inglesa, em 1912, a palavra 

“reciprocamente” é suprimida, sendo substituída pela expressão “reconhecimento” 

(“recognized by”). Isso pode ser uma questão meramente formal ou linguística, mas o que é 

interessante nesse artigo de 1904 é que, como a FIFA não existe, não é ela quem tem o direito 

de reconhecer as federações nacionais. São as federações nacionais que se reconhecem 

reciprocamente e, nesse ato de reconhecimento mútuo e recíproco, criam a FIFA.  

 Na sua gênese, a FIFA é mais produto do que produtora da globalização do futebol. Ela 

surge quando a globalização do futebol é um processo em curso, que ocorre independentemente 

do seu controle. Em 1904, diversas ligas locais ou nacionais começam a surgir mais ou menos 

em toda a Europa, mas também na América do Sul. Embora a Alemanha seja reticente a essa 

prática até a primeira metade da década de 1910, o futebol começa a se desenvolver na França, 

na Áustria, na Hungria de forma relativamente rápida.125 Levada adiante por um punhado de 

indivíduos, o surgimento da FIFA foi uma empreitada de alto risco. Ora, fundamentalmente 

porque ela não é a única autoridade que pleiteia o controle do futebol mundial. Nessa época, a 

Football Association da Inglaterra (FA) é uma instituição consolidada, com pretensões 

internacionais. Pelo menos até a criação da Copa do Mundo em 1930, a Football Association 

foi uma instituição à altura da FIFA tanto política quanto economicamente. Em 1904, a Football 

Association contava com as seguintes entidades afiliadas: a American FA, a Chile F.A., a West 

 
124 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Statutes and regulations. Paris: 

FIFA, 1908.  
125 EISENBERG, Cristiane. Histoire du football professionnel en Allemagne. In: HELAL, Henri; MIGNON, 

Patrick. (org.). Football, jeu et société, n. 25, 1999, p. 165-166.  
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Australian F.A., a F.A. of New South Wales, a California F.A., a New Zealand FA e a Argentina 

F.A.126  

 Claro está que os dirigentes da FIFA temem o poderio inglês. Em 1902, o fundador da 

FIFA Carl William Hirschmann escreveu sucessivas vezes ao secretário da FA, Frederick Wall, 

para que eles fundassem a FIFA em comunhão, na Inglaterra. Depois de escutar as negativas 

de Wall por dois anos, Hirschmann decide escrever aos franceses Robert Guérin e Jules Rimet 

para levar o seu projeto adiante. Sob o ponto de vista da FIFA, competir com os ingleses 

demandou astúcia. Primeiro, será preciso criar atrativos para trazer para dentro de si novos 

filiados, construindo uma estratégia durável de inclusão. A FIFA não pode cobrar taxas muito 

altas, nem fazer exigências em excesso dos seus afiliados. Numa palavra, a FIFA precisa ser 

flexível. A principal estratégia institucional da FIFA na arena internacional para se legitimar é 

dizer que, no seu interior, todos os países são juridicamente iguais entre si. Na arena pública, 

a FIFA se apresenta como uma instituição global, onde todos os países têm o mesmo direito a 

voz e a voto, versus a F.A., uma instituição do Império Britânico. Esse ponto conferia à FIFA 

uma vantagem comparativa imensa quando posta em contraste com a Football Association. 

 O desdobramento histórico dos outros esportes – principalmente a história do rugby e a 

do críquete – ilustra, inclusive, que o percurso político percorrido pelo futebol foi um entre 

tantos possíveis. Nesses dois casos, a globalização foi feita sob órgãos administrativos que se 

mantiveram sob a tutela britânica, o que não ocorreu no caso do futebol-espetáculo. O 

significado da equidade política dos membros dentro da FIFA ainda não foi devidamente 

apreendido em toda a sua extensão. De certa forma, é difícil qualificar o seu impacto, mas é 

fora de dúvida que essas decisões tiveram sim efeito na popularização do futebol em níveis 

mundiais. O argumento estético – o futebol é um jogo simples e de regras “entendíveis” 

enquanto os demais são “complicados” e demandam maior tecnologia – não dá conta de 

explicar um fenômeno essencialmente histórico e político, cujas implicações passaram, sem 

dúvida, por esferas administrativas e jurídicas. No caso do rugby, a World Rugby, sediada em 

Dublin, é um desdobramento histórico-político da Irish Rugby Football Union (IRFU) 

(equivalente da International Football Association Board – IFAB), que manteve o controle do 

esporte como um todo e que organiza a Copa do Mundo de Rugby, enquanto a Fédération 

 
126 GREEN, Geoffrey. The History of the Football Association. London: Naldrett Press, 1953. WEISL, Willy. 

The Growth of Soccer Abroad. In: FABIAN, A. H.; GREEN, Geoffrey. Association Football. v. 4. London: 

Caxton, 1960. 
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Internationale de Rugby Amateur (FIRA), instituição europeizada, que seria análoga à FIFA, 

praticamente desapareceu no final da década de 1990.127 

 A FIFA precisa estabelecer termos de um acordo para evitar uma “rebelião britânica”, 

sob pena de perder o domínio da organização do esporte em termos administrativos. 

Simplificando um pouco, as exigências dos ingleses se assentam em três bases: 1) eles não 

querem pagar as taxas impostas pela FIFA; 2) recusam-se a seguir o artigo número 1 (um país, 

uma entidade nacional); 3) querem manter o controle sobre as regras do futebol internacional. 

Nessa linha, houve uma espécie de pacto implícito entre a FIFA e a FA.128 Nele, os dirigentes 

da FIFA recusaram a ingerência sobre as regras do futebol-espetáculo, que permaneceriam sob 

o controle inglês. Em 1904, a FIFA diz isso explicitamente nos seus primeiros estatutos: as 

regras do futebol serão as da IFAB, sediada na Inglaterra, sobre as quais a FIFA não terá 

ingerência. Nos dias de hoje a IFAB conta com oito assentos, dos quais a metade vem da FIFA 

e a outra metade da Inglaterra. Salvo engano, a FIFA só irá conseguir a paridade dos assentos 

no final da II Guerra Mundial, e o primeiro assento na International Board data de 1912. À 

medida que se fortalece e por pressão dos seus afiliados, a FIFA passa a negociar assentos 

dentro do conselho da IFAB. Na prática, o que acontece é que aos poucos a FIFA vai ocupando 

o espaço da FA. Esse processo é, todavia, lento. O resultado final da I Guerra Mundial, que 

enfraqueceu o poderio inglês no âmbito internacional, certamente ajudou a alavancar a 

hegemonia da FIFA. 

 À outra metade do pacto, a FIFA, restava o direito exclusivo de administrar a Copa do 

Mundo (artigo 8) e administrar o futebol internacional. Mas, em 1904, a Copa do Mundo era 

só uma ideia no papel, e o futebol internacional mal havia florescido. Os dirigentes da FIFA 

especulavam sobre uma série de rumores, boatos e fofocas sobre a realização de encontros 

secretos da FA com as demais federações europeias para a criação de um torneio europeu. Pelo 

menos até a década de 1920, a FIFA não tinha os recursos (nem econômicos, nem políticos) 

necessários para realizar a Copa do Mundo. É provável que a FA os tivesse, mas lhes faltava o 

interesse político. A bem da verdade, os ingleses não tinham nada a ganhar com a realização de 

uma competição internacional. Por algum tempo, os dirigentes da FA simplesmente não tiveram 

interesse no futebol internacional, preferindo quase sempre realizar partidas internas (Irlanda 

versus Inglaterra; Escócia versus Inglaterra, Gales versus Escócia etc.).129 

 
127 COLLINS, Tony. How the Global Became Global. Draft paper apresentado na Conferência Soccer As A 

Global Phenomenon, Cambridge, Harvard University, abr. 2016. 
128 GREEN, Geoffrey. The History of the Football Association. London: Naldrett Press, 1953. 
129 De certa forma, esse foi a trajetória do rugby. Basta pensar nos torneios amistosos, que até hoje são considerados 

de extrema importância, como é o caso do Six Nations, que inicialmente eram o Four Nations [Inglaterra, Escócia, 
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 A filiação da FA em 1908 representa, portanto, um ponto de inflexão na história da 

FIFA. Em 1907, a Amateur Football Association (AFA), que controlava uma parte do futebol 

amador na Inglaterra, tentou ingressar na FIFA, com o apoio da França. Mas Hirschmann 

convenceu os demais dirigentes a não endossar o pedido, alegando que quem controlava o 

futebol na Inglaterra era a FA, e que a FIFA não deveria se meter em questões locais. No fundo, 

Hirschmann sabia que a FIFA não poderia fazer muito se não contasse com a FA. O resultado 

inesperado foi de tal sorte inesperado que a França – uma das fundadoras – se retirou da FIFA, 

e a possibilidade de racha era real, pois a Hungria ameaçou segui-la. O primeiro Congresso 

Extraordinário da FIFA foi convocado, e a decisão de Hirschmann se mostrou acertada, pois o 

apoio da FIFA à FA resultou no pedido formal de filiação da Inglaterra.  

A situação só voltou à normalidade em 1912, quando a França pleiteia o seu regresso à 

FIFA. Nas palavras de Cristiane Einsenberg, ali a FIFA começa a consolidar seu poder e torna 

sua “autoridade” indisputável no cenário internacional. Nesse momento, ao englobar a FA, ela 

começa a criar mecanismos para esvaziar o seu poder. Mesmo após a descolonização, as ex-

colônias permaneceram afiliadas duplamente à FIFA e à FA – na década de 1970, quando isso 

não era mais uma questão, por exemplo, a Malaysia Football Association se autoapresentava 

das duas formas na correspondência oficial. Em que pese a FIFA tenha autorizado que as 

colônias retivessem a dupla filiação, a situação do Chile, dos Estados Unidos, da Austrália e da 

Argentina foi muito questionada pelos demais membros. Essa disputa assumiu a forma da 

disputa europeia que existia no final do século XIX. Ela coloca Alemanha e Inglaterra frente a 

frente, agindo de forma contrária dentro do Congresso da FIFA. Os representantes da FIFA 

(Hirschmann à frente) se colocam como mediadores dessa disputa, valendo-se das rivalidades 

nacionais para fazer crescer o poder da entidade. 

 Nesse sentido, o acordo que envolveu o desligamento das entidades sul-americanas da 

FA marca, afinal, o início do reconhecimento do poder da FIFA no plano internacional como 

autoridade legítima e de direito capaz de regular e organizar o futebol-espetáculo.130 Em 1910, 

a África do Sul havia se tornado a primeira entidade não-europeia da FIFA, mas a chegada da 

 
Irlanda e Gales], que, em momento posterior, se tornou o Six Nations, com o convite de Itália e da França. No 

caso do futebol-espetáculo, havia inclusive algo análogo ao Four Nations. Esses países se enfrentaram até a década 

de 1980. Por outro lado, os convites de amistosos internacionais vindos da Europa eram recebidos com certo 

desdém, e quase todos foram recusados de forma unânime pelo conselho da FA até depois da I Guerra Mundial. 

Esse postura “isolacionista” britânica só começará a ser internamente questionada na década de 1920 e 1930. Uma 

das primeiras vozes dissonantes será justamente a de Stanley Rous, que, após se aposentar como árbitro de futebol, 

ascende à secretaria da FA. Rous será o artífice do reingresso da FA na FIFA no final da II Guerra Mundial. Ver 

COLLINS, Tony. How the Global Became Global. Draft paper apresentado na Conferência Soccer As A Global 

Phenomenon, Cambridge, Harvard University, abr. 2016. BECK, Peter J. Scoring for Britain: International 

Football and International Politics. London: Routledge, 1999.  
130 GREEN, Geoffrey. The History of the Football Association. London: Naldrett Press, 1953. 
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América do Sul na FIFA elevaria o patamar da instituição. Além de chegar a três continentes, 

ela chegava à América do Sul. No início do século XX, a Argentina, em particular, era uma 

nação considerada de primeira grandeza no cenário internacional. Em 1912, a filiação da 

Argentina marca o ponto final dessa primeira etapa do processo de constituição da FIFA. 

Feita essa breve observação histórica, é possível analisar a diferença do primeiro artigo 

(de 1904) para o primeiro dos Estatutos de 1912:  

 
A Federação será chamada de Federação Internacional de Futebol Associação 

e consiste em Associações reconhecidas pela Federação Internacional de 

Futebol Associação como as únicas Associações controlando o Futebol 

Associação nos seus respectivos países, provendo que apenas uma Associação 

seja reconhecida em cada país. As seguintes Federações Internacionais são 

reconhecidas pela FIFA […]131 

  

 O leitor pode voltar ao artigo primeiro para observar o que, no ato de fundação, se 

apresenta como uma relação de reconhecimento horizontal (“as Federações Nacionais se 

reconhecem reciprocamente entre si e, com isso, criam a FIFA”) torna-se, em menos de uma 

década, um ato de instituição verticalizado (“as Federações Nacionais são reconhecidas pela 

FIFA”). A transformação desse artigo denuncia um processo histórico: uma vez constituída, a 

FIFA inverte o sujeito da ação histórica. À medida que se consolida como entidade, a FIFA já 

não quer se apresentar como produto de um pacto, mas como algo que pode existir para além e 

independentemente daqueles que a formam. Ela se torna uma entidade autônoma. Outro indício 

é que, no final do artigo primeiro de 1904, o nome das federações nacionais fundadoras aparecia 

“acima” do texto sobre a composição da FIFA, como as criadoras da aliança e do pacto. Em 

1912, o nome das federações nacionais vai “abaixo” do artigo, como se fossem as signatárias 

de um contrato. Tanto mais revelador é o fato de que as federações nacionais simplesmente 

somem do artigo primeiro na década de 1930, como se a FIFA quisesse invisibilizar essa relação 

de dependência mútua. 

 Voltando à carta de 1939, é o secretário da CBD quem advoga o reconhecimento da 

FIFA, e não o inverso. Uma vez reconhecida pelo grupo como tal, o que a FIFA monopoliza é 

o direito exclusivo de poder reconhecer. Não se trata de um mero jogo de palavras, mas sim da 

descrição de um processo histórico de formação e constituição de um monopólio. Criada, a 

FIFA devora os seus criadores; agora, ela é quem definirá os critérios de direito para dela fazer 

parte e no direito de exercer o ato consiste o seu próprio poder. Ora, isso se dá porque a FIFA 

passa a existir como uma entidade autônoma, que existe para além e independentemente do 

 
131 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA Statutes. Paris: FIFA, 1929. 

FIFA Archives, Zürich. 
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interesse dos seus próprios afiliados. Não obstante, a tensão presente nas primeiras versões das 

Regulações e dos Estatutos (afinal, quem tem o direito de reconhecer quem?) permanece como 

elemento constitutivo da história da entidade. Por mais que os dirigentes da FIFA se esforcem 

em invisibizar essa relação de interdependência da FIFA em relação às federações nacionais, 

sob pena de colocar em risco o próprio poder, ela permanece ali. 

 

1.4 A MONOPOLIZAÇÃO COMO PROCESSO 

 

 A categoria de “monopólio” é chave para compreender a história e o desenvolvimento 

da FIFA. Sem rodeios, se há algo que pode ser dito sobre a FIFA é que ela é a organização 

máxima responsável pelo gerenciamento e regulação de praticamente tudo o que diz respeito à 

chamada “matriz espetacularizada do futebol”.132 Nesse caso, a própria definição de “matriz 

espetacularizada do futebol” confunde-se com a definição sobre a FIFA. Para Arlei Damo, uma 

das marcas diacríticas do futebol-espetáculo é justamente o fato de ele estar “sob o controle do 

sistema FIFA-IB”. O que a FIFA e os seus dirigentes pretendem é controlar tudo o que diga 

respeito ao futebol-espetáculo. A FIFA e as demais instituições esportivas só podem existir 

como monopólios. A monopolização, entretanto, não é um fenômeno acabado, mas contínuo. 

Ela ocorre continuamente, por mais que pareça aos aficionados concluída. 

 Tanto a FIFA quanto o COI se constituíram historicamente com o objetivo de reter o 

direito exclusivo de regulação do esporte-espetáculo, bem como a organização de eventos como 

a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Notável é que o esforço de retenção desse monopólio 

foi tanto quanto possível um processo dirigido e estava presente no horizonte dos fundadores 

das instituições. O monopólio da FIFA é matéria estatutária, e se manifesta de diversas formas 

tanto no que diz respeito à gestão das regras quanto no que diz respeito a coisas simples, como, 

por exemplo, o esforço que essas associações fazem na esfera jurídica para coibir que o nome 

dos seus principais produtos (Copa do Mundo e Olimpíadas) sejam vinculados a qualquer 

evento que não seja o delas próprio.133 Outro ponto importante, e que nem sempre tem sido 

percebido pela literatura, é o de que os produtos que a FIFA monopoliza se transformaram ao 

 
132 Debatendo com Luiz Henrique Toledo, para quem o campo esportivo poderia ser descrito como a combinação 

de três agentes (os profissionais, os torcedores e os especialistas), Arlei Damo pensou em uma estrutura 

“horizontalizada”. Para Damo, existem quatro matrizes do futebol no Brasil. A principal delas é a espetacularizada, 

cujas principais características seriam “monopolista, globalizada e centralizada, sob a rubrica do sistema FIFA-

International Board”. O que se quer dizer é que a própria definição de matriz espetacularizada se confunde com o 

papel da FIFA. DAMO, Arlei S. Do dom à profissão: formação de futebolistas no Brasil e na França. São Paulo: 

Aderaldo & Rothschild, 2007. 
133 Tanto na chamada Carta Olímpica quanto nos Estatutos da FIFA, a FIFA se apresenta como a única capaz de 

“organizar” a Copa do Mundo e o COI como o “único que pode organizar” pelos Jogos Olímpicos.  
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longo do tempo. À época de sua fundação, a FIFA abriu mão de controlar as regras do futebol-

espetáculo, como será dito adiante, mas reteve para si o direito exclusivo de organizar uma 

competição internacional (a Copa do Mundo). Em desdobramentos da história política da 

entidade, a FIFA passou a monopolizar não apenas o futebol-espetáculo masculino, mas 

também o futebol de salão, o futebol de praia (“beach soccer”) e o futebol de mulheres. Os 

dirigentes da FIFA – e esse ponto é extremamente importante – nunca viram a monopolização 

como fenômeno acabado, mas como processo contínuo. Ele continua em curso, mesmo nos dias 

de hoje, e a FIFA procura se expandir para terrenos que, até então, estavam fora de sua tutela.  

 No curso de sua própria história, a FIFA enfrentou concorrentes políticos e econômicos, 

que contestaram seu monopólio de duas formas distintas. Eles podem ser classificados em uma 

tipologia dupla: primeiro, os adversários internos, que poderiam levar à fragmentação da FIFA 

a partir do seu próprio interior. Nesse sentido, a ameaça à cisão do monopólio pode ser feita do 

ponto de vista da disputa por recursos, sem uma ruptura com os princípios políticos mais gerais 

da FIFA. Elas vieram quase sempre de “dentro” do “sistema FIFA”. Na década de 1990, 

Marcelo Proni faz referência aos clubes europeus e às diversas tentativas de criar uma “Super 

Liga Europeia” à margem da FIFA. Em 1974, a época da eleição do Havelange, especulou-se 

sobre uma possível cisão entre a UEFA e a FIFA, que não foi adiante. No caso de uma cisão 

dessa natureza, nada garante que os ganhos seriam maiores do que os prejuízos, e foi preciso 

se mover com bastante cautela nesse terreno.134 

 Por outro lado, houve adversários externos, que pretenderam existir em paralelo à FIFA. 

Fala-se aqui de instituições paralelas à FIFA, que, de certa forma, colocavam os princípios 

fundamentais da FIFA de “ponta-cabeça”. Essas críticas quase sempre vieram “de fora” da 

FIFA. Sem dúvida, a entidade alternativa mais importante que surgiu tanto em relação a FIFA 

quanto ao COI foram os Jogos das Novas Forças Emergentes (GANEFO), com sua crítica 

mordaz ao eurocentrismo das duas instituições. GANEFO também criticou a ideia de 

“universalismo esportivo”, que se assentava na separação “estrita” entre esportes e política, 

outro ponto sob o qual se apoiavam a FIFA e o COI. Em 2010, foi criada a Confederação de 

Associações de Futebol Independentes (CONIFA), que critica a ideia de que só pode existir 

uma associação nacional por Estado-nação, o que inviabilizaria minorias étnicas e grupos 

marginais dentro de um mesmo Estado. Em estádios lotados, a Copa do Mundo de Futebol da 

CONIFA é disputada por “países” como o Curdistão, a Catalunha, a Groenlândia ou a atual 

campeã Abecásia (região separatista da Geórgia). Nessa mesma chave de leitura, podem ser 

 
134 PRONI, Marcelo W. A metamorfose do futebol. São Paulo: Editora da UNICAMP, 2002.  
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incluídos os Jogos Olímpicos Gays (ou Gay Games), que foram estudados por Wagner Xavier 

de Camargo, e que criticam o ideário da representação nacional como algo idêntico à 

heteronormatividade.135 

 O exemplo do futebol de mulheres pode funcionar como caso empírico para verificar 

como as “estratégias de monopolização” adotadas pela FIFA e seus burocratas foram bastante 

úteis para controlar o futebol mundial em todas as suas dimensões e esferas, excluindo, 

enquanto fosse possível, os agentes que eram vistos como socialmente indesejados pela FIFA. 

Por muito tempo, as mulheres estiveram de “fora da família da FIFA”. O futebol de mulheres 

nasce como esporte de contestação à ordem da FIFA, embora rapidamente seja englobado por 

ela. Mesmo nos países onde o futebol feminino era legalizado, a FIFA desincentivava de forma 

explícita a sua prática nos clubes masculinos. Algumas recomendações da FIFA diziam que 

não se praticasse o futebol de mulheres em campos em que o futebol de homens era jogado.136 

Essa interdição terminava por inviabilizar a prática do futebol de mulheres. Em 1968, o boletim 

da FIFA, FIFA News, publicava recomendações contrárias, escoradas em determinações 

supostamente médicas sobre a prática do jogo.137 

 A postura da FIFA em relação às mulheres se transforma na década de 1970, após a 

realização do Campeonato Mundial Feminino no México em 1971, justamente um evento não 

organizado e não reconhecido pela FIFA. A partir daí os dirigentes da FIFA passam a ter receio 

de que as mulheres possam ter força política e econômica para se organizar em paralelo à 

própria entidade, criando um rival à altura da própria entidade, e a postura do Comitê Executivo 

se transforma radicalmente. “Mesmo que hoje o futebol para as mulheres não seja senão uma 

pequena parte do futebol em geral, não se sabe que parcela ele representará no futuro.”138 Numa 

carta endereçada ao presidente da Federação Nacional do México, o secretário-geral da FIFA 

anotou o problema e sua causa: 

 
135 Sobre a CONIFA (Confederação Internacional de Futebol Independente), ver o site institucional da entidade, 

que disponibiliza na íntegra os estatutos e as regulações da franquia: CONFEDERATION OF INDEPENDENT 

FOOTBALL ASSOCIATIONS. CONIFA. Disponível em: http://www.conifa.org. Acesso em: 02 ago. 2019. 

Sobre GANEFO, ver o THE GAMES OF THE NEW EMERGING FORCES. Regulations of Ganefo Games 

(Indonesia, 1959-1968). FIFA Archives, Zürich. Há uma bibliografia, que será retomada mais à frente. Sobre os 

Gay Games, v. CAMARGO, Wagner Xavier de. Esporte, cultura e política: a trajetória e a prática dos gay games. 

Revista USP, São Paulo, n. 108, p. 97-114, jan./fev./mar. 2016. 
136 Cf. os trechos das minutas da reunião do Comitê Executivo: "Football for ladies. The committee was informed 

that from time to time the General secretary is asked by National Associations to give the views of FIFA about 

ladies football. The committee decided that FIFA should ask its members not to encourage football for ladies and 

to refuse the use of football grounds of recognized clubs for such matchs", FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION. Reunião do Comitê Executivo da FIFA. Minutas [...], London, abr. 1966. 

FIFA Archives, Zürich. 
137 POUCO saudável o futebol feminino – URSS. FIFA News, n. 32, ago. 1968.  
138 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Congresso Ordinário da FIFA. 

Minutas [...], Cidade do México, 1970.  
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Estimado senhor Ortiz, Até a presente data, a FIFA não emitiu instruções 

relativas ao futebol feminino, mas os Comitês Competentes têm a opinião de 

que as federações nacionais dos países em que o futebol feminino não 

alcançou certa importância, seria oportuno que se ocupassem desse assunto, 

especialmente para evitar que o futebol feminino se desenvolva fora da 

organização futebolística normal, e assim evitar que os empresários se 

apoderem desse campo do futebol. Sabemos que, por exemplo, a conservadora 

FA e a DFB [Federação Alemã de Futebol] decidiram se ocupar do futebol 

feminino nas suas associações respectivas. Para tanto, as associações 

nacionais competentes devem afiliar equipes femininas e estabelecer uma 

regulamentação especial para o futebol feminino [...]. As federações nacionais 

devem organizar o futebol feminino da mesma forma que o futebol juvenil. 

Com este particular, te saludo. Käser.139 

 

 Neste sentido, a preocupação dos dirigentes e burocratas da FIFA não é com o 

desenvolvimento do futebol de mulheres. Pelo contrário, há uma clara infantilização das 

mulheres que são, na carta, comparadas às crianças. A FIFA deve evitar tão somente que 

agentes e promotores se apoderem desse ramo do futebol para si. Documentos similares a esse 

podem ser encontrados a respeito do que é conhecido como futebol de salão. O medo, neste 

caso, era de que os melhores atletas do futebol profissional fossem recrutados pelos empresários 

de futebol de salão e o valor da FIFA como entidade reguladora fosse questionado.140 A solução, 

portanto, é trazer tanto o futebol de salão quanto o futebol de mulheres para dentro da estrutura 

da FIFA. 

  Neste quesito, a consciência da FIFA e de seus burocratas sobre a forma como se 

constitui o seu monopólio é bastante evidente. Nessa altura, vale lembrar que a retenção do 

monopólio esportivo nas mãos de uma entidade única e exclusiva não é, necessariamente, a 

regra geral dos esportes modernos. O exemplo do boxe é o mais bem conhecido, embora pouco 

documentado, de pulverização do poder das federações. Não cabe recuperar a história do boxe 

em seus detalhes. Basta dizer que ela é permeada por intrigas, que envolveram diversos agentes 

entre empresários, dirigentes e mafiosos, e que, em um determinado momento histórico (entre 

os anos 1960-1970), os empresários de boxe começaram a acumular mais recursos do que os 

outros agentes no campo. A rivalidade entre eles fez com que não apenas disputassem os atletas, 

mas as próprias federações. Não se sabe ao certo como, mas os atletas começaram a ser pagos 

 
139 KÄSER, Helmut. [Correspondência]. Destinatário: Federação Mexicana de Futebol. Zürich, 21 jul. 1970. 1 

carta. Arquivos da FIFA. “Football for ladies. Mr Maduro emphasized the growing popularity of football for 

women and advised that this be taken over by the National Associations before it falls into the hands of promoters. 

[…]. It was added that FIFA can only control a World Cup for Women if this type of football is controlled by 

National Associations, which should affiliated womens clubs”. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 

FOOTBALL ASSOCIATION. Reunião do Comitê Executivo, 1971. Minutas [...]. FIFA, Londres, ago. 1971. 
140 Sobre o futebol de salão, ver FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. 

Congresso Ordinário de Frankfurt, 1974. Minutas [...]. FIFA, Frankfurt, 1974.  
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não apenas para lutar por uma federação, mas também para não lutar por outras. A disputa de 

poder político e econômico foi de tal sorte generalizada que deram lugar a quatro federações 

mundiais e uma europeia.141 

 Uma objeção a esse ponto poderia ser feita dizendo que, porque se trata de esportes 

individuais, menos colados à representação nacional, estes seriam mais maleáveis. O exemplo 

do rugby desmentiria de pronto essa hipótese. Por muito tempo, o rugby teve duas federações 

internacionais – a FIRA, europeia e sediada na França, criada no entreguerras, e a atual World 

Rugby [antiga IFRU, algo equivalente da IFAB], mais antiga e de origem britânica e controlada 

pelos ingleses. Nessa linha, o racha da FIRA e da IFRU se deu devido a escolha de participação 

da França em torneios profissionais enquanto a segunda permaneceu amadora. Em 1999, a 

FIRA passou a se fundir à Associação Europeia de Rugby. Num rápido parêntese, ao contrário 

da FIFA – onde cada membro é juridicamente igual entre si, como será fartamente discutido 

adiante – a World Rugby classifica os seus membros em várias categorias e subcategorias. Cada 

país-membro tem um peso político distinto do outro a depender da sua própria classificação.142 

 Quando se olha para as demais federações internacionais, o que se faz é colocar em 

contexto as estratégias e as práticas tomadas pelos dirigentes da FIFA. Ao jogar luz sobre essas 

estratégias de monopolização dos dirigentes da FIFA, o que se quer é entender o processo de 

constituição da FIFA. De toda a sorte, o motivo pelo qual a FIFA não tenha dado lugar a FIFAs 

no plural é uma questão histórica, e que está em aberto. Afinal, como se mantém e se expande 

o monopólio da FIFA?143  

 
141 O fenômeno parece similar ao observado nas artes marciais mistas (MMA). UFC, Bellator e Strikeforce, para 

falar das mais importantes, são espécies de ligas, à maneira da FIFA, nenhuma das quais com força suficiente para 

controlar a “luta livre” como um todo. Não há nem mesmo um conjunto de regras padronizadas das artes marciais 

mistas. Estudados por Giancarlo Machado, os esportes de ação (o skate, o street skate etc.) também encontram 

uma dificuldade imensa em padronizar as suas próprias regras, além de não serem organizados por uma federação 

internacional. MACHADO, Giancarlo. De carrinho pela cidade: a prática do street skate pela cidade de São 

Paulo. 2011. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  
142 DINE, Phillipe. French rugby football: a cultural history. Oxford: Berg, 2001. Nesse sentido, o fato de que 

eles estiveram de fora dos Jogos Olímpicos é determinante. É como se o sistema da FIFA fizesse parte de um 

sistema maior, que é o do COI. Não é exagero dizer que a gênese da Copa do Mundo é uma cisão da FIFA ante o 

sistema mais amplo, o do COI. Sem dúvida, o sistema de aliança que ligava o COI às federações internacionais 

foi um fator para tornar os monopólios esportivos mais consolidados e fortes, como numa rede de relações 

recíprocas mais ou menos durável. A durabilidade dessas instituições impressiona justamente por essa razão: a 

maior parte das federações internacionais (Atletismo, Natação, Esgrima etc.) tem mais de cem anos. Seria 

interessante encontrar a história de uma federação ligada ao COI que tenha passado por um processo de cisão, algo 

que provavelmente deve existir, mas a literatura sobre o tema é relativamente escassa.  
143 Vale a pena citar uma passagem de Norbert Elias, em O processo Civilizador: “O mecanismo de formação de 

monopólios já foi, aliás, sumariamente discutido: se, numa grande unidade social […] um grande número de 

unidades sociais menores que, através da sua interdependência, constituem o maior, são de poder social 

aproximadamente igual e, portanto, capazes de coexistir livremente – não estando prejudicadas por monopólios 

preexistentes – pelos meios do poder social, isto é, principalmente pelos meios de subsistência e produção, é alta 

a probabilidade que algumas sejam vitoriosas e outras derrotadas e de que um número sempre maior de 
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 Certo é que a forma como a FIFA se expandiu se situava em três normas estatutárias. 

Conjugados, esses “três elementos” podem ser batizados de “os princípios ordenadores da 

FIFA”. O primeiro ponto estabelece o princípio de unicidade de representação nacional, isto 

é, o fato de que FIFA só irá reconhecer uma federação nacional por Estado-nação (país). O 

segundo, que é um corolário do primeiro e debitário direto do liberalismo do século XIX, 

postula que as federações nacionais são juridicamente iguais entre si (“uma voz, um voto”). 

Esses dois pontos já foram mencionados, ainda que não tenham sido submetidos à crítica. 

Finalmente, o terceiro ponto é a de que essas federações nacionais ligadas à FIFA não podem 

contrair relações com que está de fora desse círculo de reconhecimento. A circulação de 

jogadores, representações nacionais ou clubes de fora para dentro do “sistema da FIFA” é 

explicitamente proibida, senão quando expressamente autorizada pela própria FIFA. Neste 

último ponto – mais do que nos dois primeiros – o adendo à regra geral (“senão quando 

explicitamente autorizada”) concedeu aos seus dirigentes ampla margem de manobra. Uma vez 

escritas e consolidadas, essas regras variaram relativamente pouco ao longo do século XX. Não 

obstante, elas foram interpretadas em situações-limite de forma diferente pelos burocratas da 

instituição. Será preciso desenvolver a ideia caso a caso agora. 144 

 

1.5 OS SIGNIFICADOS JURÍDICO-POLÍTICOS DA ADESÃO À FIFA 

 

 Na década de 1920, os objetivos do “artigo primeiro” já eram relativamente claros e 

manifestos, boa parte dos quais foi sumarizada por Carl William Hirschmann. Nas palavras de 

Louis Oustrop, da Federação Dinamarquesa de Futebol, Hirschmann era “as mãos e o cérebro” 

da FIFA. Ao lado de Robert Guérin e Jules Rimet, Hirschmann foi o fundador da FIFA em 

1904, e esteve sempre à frente da instituição em cargo equivalente ao de secretário-geral 

(secretário do tesouro). Banqueiro holandês de classe média alta, Hirschmann era o responsável 

por investir e gerir o dinheiro da FIFA. Hirschmmann geria a FIFA de forma voluntária e 

praticamente sozinho em seu apartamento e escritório de Amsterdam, o que dá certa medida da 

precariedade da instituição. A única fonte de renda da FIFA eram as taxas módicas e fixas 

 
oportunidades e unidades em número cada vez maior, sejam eliminadas da competição, tornando-se, direta ou 

indiretamente dependentes de um número cada vez menor. A configuração humana capturada nesse movimento, 

por conseguinte, aproximar-se-á, a menos que medidas compensatórias sejam tomadas – um Estado em que todas 

as oportunidades são controladas por uma única autoridade. O resultado é que um sistema de oportunidades abertas 

transforma-se em um sistema de oportunidades fechadas”. ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Formação do 

Estado e Civilização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. p. 99. 
144Haveria ainda uma quarta estratégia de monopolização (já presente nos Estatutos de 1904) de que a FIFA tem 

a competência e autoridade exclusiva para gerir o campeonato internacional de futebol – conhecido como a Copa 

do Mundo. 
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cobradas aos seus associados. Embora a FIFA oficialmente estivesse sediada em Paris até a 

década de 1930, a documentação indica que seu coração pulsava, de fato, na Holanda. Basta 

pensar que seus balanços eram publicados em florins holandeses e a sua correspondência oficial 

era entregue em Amsterdã. Digno de nota é que os primeiros boletins da FIFA foram publicados 

em uma gráfica holandesa, e não na França.  

 Economicamente, Hirschmann não parecia dos mais astutos, já que boa parte de suas 

opções de investimento se mostrou equivocada. Ele iria à bancarrota em 1929, e a FIFA perdeu 

boa parte dos seus fundos por volta de 1931. Às vésperas do Congresso de 1932, Hirschmann 

pediria exoneração do cargo, dando lugar à Ivo Schrincker, um alemão da região de Kalsruhe, 

do Sudoeste da Alemanha. Schrincker se tornaria o primeiro funcionário pago da FIFA. Essa 

aparente inabilidade de Hirschmann contrasta com o seu aguçado gênio político. Entre 1904 e 

1931, não houve ninguém que tivesse o seu peso dentro da instituição, sendo fundamental para 

que a FIFA sobrevivesse nos seus três decênios. Hirschmann representou uma série de países 

nos Congressos da FIFA. No livro comemorativo do vigésimo quinto aniversário da Federação 

(FIFA, 1904-1929), Hirschmann escreveu uma série de textos que permanecem como as 

melhores sínteses sobre os preceitos mais gerais da entidade.145 Hirschmann desvelou a 

estrutura e o funcionamento da FIFA. Num deles, “A força e a fraqueza da FIFA”, Hirschmann 

percebeu algo fundamental: a FIFA tinha nesse circuito de reconhecimento mútuo a sua virtude 

maior, mas também o seu calcanhar de Aquiles. Neste artigo, Hirschmann discorre brevemente 

sobre o princípio da “unicidade de representação nacional”: 

 

Existem alguns pontos com os quais todas as associações nacionais afiliadas 

devem concordar [“who are in membership”, no original]. Desta forma, tem 

sido um dos princípios basilares ao longo da existência da FIFA a ordem como 

a base do progresso e para que a ordem seja assegurada cada país deve manter 

um corpo institucional exclusivo em seu território [“in such area”, no 

original]. Por esse motivo, a Federação só reconhece um corpo institucional 

por país. Em tempos de dificuldade interna, a existência e a ajuda da 

Federação Internacional aparecem como uma questão de vida ou de morte. 

Muitos são os casos que a assistência moral da Federação ajudou os nossos 

membros a superar dificuldades, que, de outra forma, poderiam tê-los ferido. 

Por outro lado, o fundamental é também o quanto esses problemas são 

evitados, porque é sabido que a revolução não poderia ser mais forte do que o 

 
145 HISCHMANN, C.W.A. What is a nation? What is a country? In: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 

FOOTBALL ASSOCIATION. Fédération internationale de Football Association, 1904-1929. Amsterdam: J. 

H. de Bussy, 1929. HISCHMANN, C.W.A. La fondation de la FIFA. In: FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION. Fédération internationale de Football Association, 1904-1929. Amsterdam: 

J. H. de Bussy, 1929. HISCHMANN, C.W.A. Strength and weakness. In: FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION. Fédération internationale de Football Association, 1904-1929. Amsterdam: 

J. H. de Bussy, 1929. 
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peso de todas as demais associações nacionais combinadas, e fatalmente seria 

derrotada.146 

 

 Ora, Hirschmann nomeia o primeiro fato associativo que conecta a FIFA às federações 

nacionais: a proteção social e jurídica assegurada por um ritual de certificação institucional. 

Trata-se de uma relação de interdependência: a FIFA protege as federações nacionais de 

possíveis rivais locais, ajudando a formar uma rede de domínio sólido sobre o futebol-

espetáculo. Essa proteção é assegurada justamente pela própria noção de exclusividade. 

Hirschmann lista uma série de exemplos em que a intervenção da FIFA foi fundamental para 

minar alternativas de poder às federações nacionais locais. Da Inglaterra ao Brasil, passando 

por países como Suécia e Bélgica, a disputa pelo controle do futebol-espetáculo foi generalizada 

principalmente nos chamados anos de formação. O processo de monopolização do futebol-

espetáculo é um processo contínuo, mas os seus primeiros anos foram decisivos e capitais. No 

início do século XX, não estavam claros quais rumos o esporte poderia tomar nem quais os 

grupos poderiam controlá-lo. Assim que essas instituições se consolidaram, e acumularam esses 

recursos iniciais (não apenas econômicos, mas também políticos e simbólicos), se tornou 

praticamente impossível contorná-las. Para resolver querelas locais, foi preciso que uma 

instituição aparecesse “desde cima”, se comportando como “fiadora” ou “juiz” dessas relações: 

esse foi o papel da FIFA. 

 Nesses anos formativos, que foram do início do século à década de 1940, as disputas 

sobre quem teria o controle do futebol em regiões distintas assumiram a modelagem entre as 

opções políticas entre o amadorismo e o profissionalismo. Em fenômeno relativamente 

globalizado, o que ocorreu é que essas ideologias representavam quase sempre grupos distintos 

que disputavam o controle do futebol-espetáculo em determinados territórios nacionais. A 

estratégia da FIFA foi adotar um princípio de “não intervenção”, ainda que seja possível afirmar 

que suas atitudes mais gerais tenham favorecido a difusão do profissionalismo. Nesse sentido, 

a principal medida da FIFA em favor do profissionalismo foi justamente a criação da Copa do 

Mundo de Futebol em 1930, sem operar uma distinção rígida entre profissionais e amadores. 

No Congresso de 1928, a FIFA tornou mais maleável a sua definição jurídica de atleta amador: 

para o COI, o amador seria definido estritamente sem exceções, como alguém que não recebia 

nenhum tipo de vantagem para jogar futebol, inclusive no chamado “tempo de afastamento” 

(“broken time”). A FIFA queria que aqueles que fossem afastados das competições pudessem 

 
146 HISCHMANN, C.W.A. Strength and weakness. In: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. Fédération internationale de Football Association, 1904-1929. Amsterdam: J. H. de Bussy, 

1929.  
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receber algum tipo de benefício econômico por se ausentar do trabalho pelo período. O COI foi 

radicalmente contrário, o que fez com que o futebol fosse excluído do programa Olímpico em 

1932.147 Ali, o que a FIFA pretendia era esvaziar o futebol nos Jogos Olímpicos, e, dessa forma, 

abrir espaço para o surgimento do seu próprio megaevento. A Copa do Mundo seria disputada 

pelos melhores jogadores do mundo enquanto os Jogos Olímpicos exclusivamente por 

amadores. Na próxima década, a adoção do futebol profissional nos principais centros da 

América Latina (Uruguai, Brasil, Argentina etc.) mostra como medidas administrativas tinham 

impactos internacionais. 

 Mas, mesmo a partir do Congresso de Paris em 1924, a FIFA tratou de delegar às 

federações nacionais a decisão de optar pelo amadorismo ou pelo profissionalismo. Essa 

decisão foi vital ao crescimento e expansão da FIFA, pois lhe permitiu congregar as associações 

de toda a natureza. O amadorismo não era só uma escolha política, como havia sido no caso 

dos times aristocratas ou como seria no caso do futebol socialista do Leste Europeu do pós-

Guerra. Em associações de menor porte, como as Antilhas Holandesas (Curaçao) ou o Haiti, o 

amadorismo era a única forma possível de sobrevivência. Grosso modo, a FIFA cerrava os 

olhos às diferenças de matizes: bastava que praticassem o futebol e levassem adiante o nome 

da entidade. Para o historiador Tony Collins, a adoção do profissionalismo foi fundamental para 

a difusão do futebol em contraposição à do rugby. O profissionalismo incorporava setores das 

classes trabalhadoras ao próprio jogo, o que levava as multidões a se identificarem com os 

jogadores em campo, vendo neles certa encarnação da utopia liberal do mérito.148  

 Diversas federações internacionais esportivas discutiram o problema sob um ponto de 

vista estritamente moral, enquanto a FIFA solucionou o problema com maior naturalidade. Isso 

se deveu, por um lado, às pressões dos afiliados: o futebol profissional era uma realidade em 

países membros da FIFA, e não havia muito a ser feito. Aproveitando-se de uma mudança no 

regulamento da FIFA, os dirigentes da Federação Austríaca de Futebol (OFB) foram 

fundamentais nesse processo. Essa federação, que já havia se profissionalizado, mobilizou uma 

série de delegados para fazer pressão dentro do Congresso da FIFA. Se o resto da FIFA tomasse 

em massa o partido do amadorismo poderia expulsá-los, mas isso não seria a melhor estratégia. 

Os que levavam a FIFA adiante eram burgueses de classe média alta sem restrições extremas – 

 
147 Cf. DIETSCHY, P. Le football dans les jeux olympiques. In: MILZA, Pierre; JEQUIER, François; TETART, 

Philippe. Le pouvoir des anneaux: les Jeux olympiques à la lumière de la politique, 1896-2004. Paris: Vuibert, 

2004. DIETSCHY, Paul. Histoire du football. Paris: Tempus Perrin, 2014. GIGLIO, Sérgio Settani. COI x Fifa: 

a história política do futebol nos Jogos Olímpicos. 2013. Tese (Doutorado em Educação Física) – Escola de 

Educação Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
148 COLLINS, Tony. How the Global Became Global. Draft paper apresentado na Conferência Soccer As A Global 

Phenomenon, Harvard, Harvard University, abr. 2016. 
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ao contrário dos aristocratas do Comitê Olímpico Internacional ou da International Federation 

Rugby Union – à interpenetração entre esporte e comércio. A questão para a FIFA girou em 

torno de definir rigorosamente aqueles que eram profissionais e aqueles que eram amadores. 

Feito isso, haveria espaço para ambos. 

 O que a entidade fez, ao legitimar o profissionalismo, foi separar os grupos sociais, 

baseado numa ordem social preexistente. Esse ponto será melhor explorado no capítulo 2, mas 

se pode adiantar que o processo de profissionalização é duplo, pois comporta a divisão de classe 

social. No limite, separam-se aqui os setores sociais que praticam o futebol-espetáculo – os 

trabalhadores e os operários, que se profissionalizam – e aqueles setores que gerenciam o jogo 

– os dirigentes, e que devem obrigatoriamente permanecer como amadores. A restrição ao 

amadorismo dos dirigentes se perpetuou não como um anacronismo jurídico, mas como um 

esforço histórico e permanente de retenção de status. Se os dirigentes das associações nacionais 

ou mesmo dos clubes ganhassem dinheiro, estas seriam proibidas de se vincular à FIFA. Esse 

processo teve impactos mundiais – interferindo, inclusive, na vida do jovem João Havelange.149 

 As visões de mundo, as conexões entre os dirigentes da FIFA e as redes locais 

certamente pesavam na análise dos burocratas da FIFA na hora de definir quem controlava o 

futebol-espetáculo neste ou naquele país. Como observou o próprio Hirschmann, é possível que 

a atitude da FIFA em favor desta ou daquela federação nacional tenha alterado a balança de 

poder numa dada localidade. A posição da FIFA como fiduciária das relações entre os membros 

exigia a análise da situação com o máximo de rigor possível, sob pena de ver o seu próprio 

poder deslegitimado. Se a FIFA tivesse sua neutralidade questionada, ela perderia boa parte do 

seu poder. Não seria de bom tom se envolver em querelas locais e importava somente saber 

quem controlava de fato o futebol nos seus respectivos países. Feita a análise, o direito legítimo 

de regular seria rapidamente concedido.150 

 
149 Sem saber da centralidade da FIFA nesse processo, analisei esse problema na minha dissertação de mestrado. 

“A formação de um grupo distinto e distintivo capaz de gerir o futebol espetáculo como um esporte de massas 

ocorre, em boa parte, num processo paralelo à profissionalização dos atletas e dos futebolistas. Assim, os sujeitos 

sociais do espetáculo se modificam. Ele, então, passa a ser gerido e governado por homens proeminentes e 

distintos, que retiveram o estatuto amadorístico, ao passo que o perfil social dos jogadores se altera 

substancialmente. Ora, a gênese dos dirigentes e dos associados como parte do universo esportivo foi o contraponto 

histórico da gênese do jogador de futebol, justamente quando o futebol se profissionalizava, foi preciso reforçar o 

estatuto amadorístico, de modo a assegurar a hierarquia e as posições de mando no interior dos clubes.” 

BURLAMAQUI, L.G. A outra razão: os presidentes de futebol entre práticas e representações. 2013. Dissertação 

(Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2013. p. 82. 
150 DIETSCHY, Paul. Making football global? FIFA, Europe, and the non-European football world, 1912-74. 

Journal of Global History, Cambridge, v. 8, issue 2, 2013. p. 279. 
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 Quando havia dúvidas, o que a FIFA fazia era enviar uma comissão ao país, examinar 

detalhadamente a força de cada uma e emitir um parecer conclusivo. Havia situações nebulosas, 

e, em muitas delas, a FIFA preferiu se abster. Nos anos 1910, o Brasil protocolou o pedido de 

duas federações nacionais à FIFA. De um lado, a Federação Brasileira dos Esportes (FBE), 

dirigida por Alvaro Zenith e Antônio Prado Júnior. De outro, a Federação Brasileira de Futebol 

(FBF), controlada por Mário Cardim e com apoio do Paraná, Rio Grande do Sul e parte de São 

Paulo. Percebendo ali uma situação de risco, a FIFA decidiu se manter neutra, aguardando a 

resolução do conflito. Dessa vez, o conflito seria resolvido graças à intervenção externa, ainda 

que estatal. Em 1916, o ministro de Relações Exteriores, Lauro Müller, em uma reunião na sua 

casa de Botafogo, uniria as partes distintas do conflito para formular um acordo e criar a 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Criada, a CBD se filiaria à FIFA. Para citar mais 

um exemplo, esse foi também o caso da Rússia antes da I Guerra Mundial. Depois de receber 

duas cartas de filiação, – havia uma Federação “asiática” e uma outra “europeia” – a FIFA 

enviou uma mensagem propondo uma fusão nas duas entidades, com a criação da “Pan-Russian 

Football Association”, o que acabou acontecendo em 1912.  Esses casos foram a regra geral – 

e não a exceção – até o final da década de 1920. A difusão da FIFA, que obrigava a adoção de 

uma entidade por país, ajudou a minar eventuais dissidências, e a tornar esse sistema mais ou 

menos estável.151 

 Não bastassem as disputas locais para definir qual grupo monopolizaria um dado 

território, o problema desse artigo agrava-se quando se vê que o termo “associação nacional” 

nunca foi autoevidente, sendo historicamente polissêmico, além de politicamente negociado. 

Afinal, quem define o que é um território nacional? O problema da filiação começa a ficar ainda 

 
151 Sobre os casos acima, ver FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Relatório 

de atividades endereçado pelo secretário-geral ao Congresso de 1912. Paris: FIFA, 1912. 1 relatório. FIFA 

Archives, Zürich. Na década de 1960, foi isso que aconteceu na África do Sul. Depois de uma série de expedições 

ao país, a FIFA preparou vários relatórios sobre quem detinha o controle do futebol naquele território. A África 

do Sul era um país segregado racialmente, o que se refletia no campo de futebol. Três grupos disputavam o controle 

do futebol: a South African Football Association (SAFA), que representava os brancos; a South African Indian 

Football Association (SAIFA), que representava os indianos e a Federação de Futebol Associação Sul-Africana 

(SASF), que representava os negros. No começo da década de 1960, o presidente Stanley Rous e James McGuire, 

do Comitê Executivo e da Federação Americana, foram inspecionar o país e chegaram à conclusão de que o 

controle do futebol estava na mão da federação que representava os brancos. No relatório, Rous e McGuire 

analisaram detalhadamente a quantidade de times afiliados, o número de jogadores, os estádios, a posição oficial 

do governo. Enfim, tudo isso era levado em conta na análise e passado à frente para o Comitê Executivo e, em 

seguida, para o Congresso, que tomaria a decisão final. Nesse sentido, o tom amigável da correspondência entre 

Rous e os sul-africanos mostra a simpatia que o presidente da FIFA tinha pelos dirigentes da SASF. Embora o 

parecer de Rous e McGuire tenha sido favorável à SASF, a África do Sul permaneceu suspensa. Isso porque a 

inclusão de um adendo ao artigo I, que não tolerava que a associação nacional dominante violasse os chamados 

“princípios universais do esporte”, operando discriminações de tipo religioso, político ou racial. Para uma 

excelente síntese, ver FLORENZANO, José Paulo. Brasil e África do Sul: o futebol-arte no campo do apartheid. 

In: CAMPOS, Flávio (org.). Futebol, objeto das ciências humanas. São Paulo: Leya, 2006. 
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mais espinhoso nesse ponto. O Estatuto da FIFA se abstém na hora de dar uma definição rígida 

à noção de “país”. A partir de 2004, a FIFA estabeleceu um acordo de cooperação com a 

Organização das Nações Unidas (ONU). Daí em diante, ela passou a se basear no sistema da 

ONU para aceitar novos filiados ou não. Segundo essa normativa, os países que são 

independentes perante a ONU podem se filiar à FIFA. Essa medida não foi retroativa, o que fez 

com que alguns países filiados à FIFA lá permanecessem nessa condição, como é o caso das 

Ilhas Faroe ou de San Marino. Esse conjunto heteróclito de arranjos políticos foi historicamente 

negociado pelos agentes, fazendo com que, muitas vezes, as regras fossem suprimidas por 

estratégias institucionais de crescimento político. O caso das federações britânicas é sem 

paralelos e foi transformado em Estatuto no final da II Guerra Mundial, mas não é o único que 

comporta ambiguidade. 

 Quanto maior a fraqueza institucional da FIFA, menos rígida foi a definição sobre o que 

é o espaço nacional. Em 1904, o Madrid FC demandou filiação à FIFA, o que foi aceito de bom 

grado. Para a FIFA, seria bom tom ter o Madrid FC em seus quadros – principalmente porque 

a Federación Española de Fútbol (FEF) só viria a frequentar a FIFA a partir de 1912. Outro que 

chegou a frequentar o Congresso da FIFA na qualidade de observador foi o Slavia Praga FC, 

que era uma espécie de Federação da República Tcheca de Futebol. O próprio Hirschmann 

admite que a FIFA apresentou o seu sistema de uma forma “muito liberal”. Para ele, estava 

claro que a FIFA precisava ser flexível, se quisesse espalhar seu nome e fazer crescer o seu 

número de adeptos.152 

 Fato é que a política importava na hora de legitimar ou não um membro. A 

documentação sobre as tentativas de filiação da Palestina é extremamente indicativa dos casos 

de “fronteira” ou ambíguos, onde as relações de poder eram porosas. Havia uma “Palestine 

Football Association” filiada à FIFA desde a década de 1920. Ela chegou, inclusive, a disputar 

as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. No entanto, tratava-se de uma 

federação judia, dominada por aqueles que viriam a ser os israelenses. Quando houve a criação 

do Estado de Israel, o que aconteceu foi que a Palestine F.A. simplesmente se transformou em 

Israel Football Association, por volta de 1949. Na metade da década de 1950, a FIFA começa 

a receber demandas dos árabes da Palestina. De início, o secretário-geral simplesmente ignora 

os pedidos, dando respostas vagas e genéricas. Mas, à medida que a década de 1960 avança, a 

FIFA começa a sofrer pressões para incluir a Palestina nos seus quadros. Em 1963, diante de 

 
152 HISCHMANN, C.W.A. What is a nation? What is a country? In: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 

FOOTBALL ASSOCIATION. Fédération internationale de Football Association, 1904-1929. Amsterdam: J. 

H. de Bussy, 1929.  
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acontecimentos como os Jogos das Novas Forças Emergentes e o avanço da descolonização, 

Käser percebe que não pode mais se furtar de examinar o pedido com o máximo de rigor 

técnico. Primeiro, o que ele faz é escrever a todas as federações internacionais esportivas, e faz 

uma espécie de tabela, onde marca aquelas que aceitaram a Palestina, e aquelas que não. A 

maioria delas não havia aceitado a Palestina, salvo duas ou três exceções. Outras, como a FIFA, 

não sabiam o que fazer. Sem se dar por satisfeito, Käser resolveu escrever a Genebra, para o 

escritório da ONU, para perguntar sobre a situação. Na carta, Käser ressaltava o fato de a FIFA 

estar apenas consultado o órgão, já que a posição da FIFA seria a soberana. Depois de uma 

longa troca de cartas, o funcionário da ONU recomenda que a FIFA não filie a Palestina, 

determinação que é seguida à risca por Käser.153 

  

1.6 O PROBLEMA DA REPRESENTAÇÃO – A IGUALDADE JURÍDICA COMO 

HORIZONTE POLÍTICO  

  

 A FIFA é baseada em um sistema político legislativo, ancorado na premissa de 

igualdade jurídica dos seus membros. Nesse sistema, o Congresso é “órgão soberano máximo” 

(“the supreme body of FIFA”) – e é ele o responsável por votar as principais medidas da 

entidade. Qualquer transformação estatutária precisa passar pelo Congresso. O Congresso é 

composto pelo conjunto das associações nacionais, e, dentro dele, cada uma tem o mesmo peso 

político. A periodicidade do Congresso da FIFA variou – entre 1904 e 1930, o Congresso da 

FIFA foi realizado anualmente, salvo entre 1914 e 1923. No final da I Guerra Mundial, C. W. 

Hirschmann retardou tanto quanto pôde os Congressos à espera da volta das chamadas 

“potências centrais” – como Alemanha, Áustria e Hungria – à FIFA. De 1930 em diante, o 

Congresso passou a ser bianual – e, em geral, seguiu o calendário da Copa do Mundo e dos 

Jogos Olímpicos. Isso facilitava a presença de boa parte dos dirigentes e da imprensa, uma vez 

que muitos deles já estariam ali. Podem ser convocados Congressos Extraordinários a qualquer 

momento por um problema considerado de ordem urgente. Os Congressos Extraordinários são 

convocados pelo Comitê Executivo. O primeiro Congresso Extraordinário foi o de 1908 por 

conta da saída da França da FIFA e o último foi em 2016 por conta dos escândalos de corrupção.  

 O surgimento do Comitê Executivo no início da década de 1920 fez com que esse órgão 

concentrasse boa parte da matéria que era discutida no interior do Congresso. Embora o Comitê 

Executivo tenha certo poder deliberativo, é de atribuição exclusiva do Congresso: a 

 
153 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. [Correspondência]. Assunto: 

Palestine Football Association. 1951-1963. FIFA Archives, Zürich.  
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responsabilidade de eleger o presidente da entidade, alterar e propor alteração de textos da 

Constituição, aceitar novos membros e aplicar sanções radicais, como expulsar os afiliados e 

impor multas a partir de um determinado valor. No princípio, o Congresso era o único 

responsável por indicar os membros do Comitê Executivo. Depois da década de 1950, esse 

sistema passou a ser mediado pelas confederações continentais.  

 Na FIFA, as associações nacionais convivem sob a rubrica da igualdade jurídica. Além 

de terem de contribuir com uma quantia igual anualmente, cada associação nacional tem direito 

a um voto e ao mesmo número de delegados participantes em cada Congresso. Ao contrário do 

Comitê Olímpico Internacional, que aponta diretamente quais membros quer contar no seu 

próprio interior, em uma estrutura mais fechada e rígida, o da FIFA delega às federações 

nacionais a responsabilidade de escolher quem irá participar do Congresso. Esse sistema, cuja 

gênese antecede a criação da ONU e mesmo da Liga das Nações é pioneiro, especialmente no 

terreno esportivo. Será preciso investigar adiante em perspectiva comparada o caso da FIFA 

com o de outras organizações internacionais para situar a gênese desse sistema. Mas é difícil 

estabelecer um nexo entre o grau de popularização do futebol e o sistema político adotado pela 

FIFA, ainda que seja provável que eles existam. Mesmo contemporaneamente, entidades 

esportivas comportam sistema políticos híbridos, onde muitos dos países afiliados não têm 

direito a voto nem a voz. A igualdade jurídica como horizonte político certamente atraiu 

membros para o interior da FIFA. 

 Salvo por um breve período entre 1912 e 1924, a FIFA reteve esse modelo de equidade 

política em quase toda a sua existência (um país, um voto). Em 1910, a FIFA receberia a 

demanda de filiação da Bohemia FC, algo que foi negado, mas que produziu impactos 

significativos na estrutura política da entidade. Essa demanda de filiação da Bohemia 

sobreposta à questão britânica (isto é, incorporar as quatro federações britânicas à FIFA) fez 

com que a FIFA precisasse dar algum tipo de resposta às demais nações afiliadas. Essa demanda 

fez com que pela única vez em sua história centenária, ainda que por um curto período, a FIFA 

recuasse do seu modelo de equidade política absoluta. Para conciliar diferenças em impérios 

heteróclitos, a FIFA concedeu a cada nação o direito a cinco votos, que podiam, sem maiores 

prejuízos, conflitar entre si. Se a federação nacional enviasse apenas um delegado, ele teria 

cinco votos. Ainda assim, o que esse sistema fazia na prática era dar mais poder àqueles países 

mais engajados na organização da FIFA. Observe o gráfico abaixo: 
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Figura 7 – Evolução da participação de membros da FIFA e de seus respectivos delegados nos 

Congressos 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas minutas dos Congressos ordinários. 

 

 

Em 1926, a FIFA decidiu voltar atrás, sob a justificativa de que algumas nações 

poderiam enviar mais delegados ao Congresso da FIFA, produzindo desequilíbrios políticos.154 

No Congresso de 1923, em particular, algumas nações, como a própria Áustria, enviaram cinco 

representantes, enquanto outras, como o Brasil, um. A chegada dos sul-americanos na FIFA 

(Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, Peru) aliada ao medo de alguns países do continente, como 

a própria Áustria, a Hungria e a Alemanha, de que a Grã-Bretanha fizesse valer seu poderio 

político no interior da FIFA fez com que se regressasse ao sistema político anterior de um voto 

 
154O artigo 11 da FIFA, que versa sobre a escolha do delegado, estabelece que “1. Each Association shall have the 

right to one vote and be entitled to be represented by three delegates who may take part in the discussions. […]. 2. 

The names of the delegates must be sent to the Secretary before the opening of Congress.  The one having the right 

to vote must be indicated. Should this delegate leave the conference hall at any time during the Congress, he shall 

be replaced by the representative next on the list of delegates drawn up by the National Association concerned. 3. 

Only the delegates present and entitled to vote shall decide any questions put to vote. 4. No delegate shall be 

allowed to represent more than one Association. 5. During their term of office, Members of the Executive 

Committee will not be allowed to act as eligible delegates of their Associations. 6. Voting by letter or proxy is not 

allowed. 7. Delegates must be “bona fide” Members of the affiliated Association they represented and be subjects 

of the country represented by that Association”. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. FIFA Statutes. Zürich: FIFA, 1968. FIFA Archives, Zürich. p. 7. 
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por país. Nesse sistema jurídico-político, o problema de como se dá a escolha dos delegados 

representantes talvez seja um dos pontos mais relevantes. Depois que o sistema de cinco votos 

por país foi extinto, a FIFA liberou a participação de até três delegados por país. Esses 

delegados são “hierarquizados” em uma lista prévia enviada à própria FIFA – o “primeiro 

delegado” tem direito ao voto e, caso ele precise se ausentar, esse direito passa ao “segundo” e, 

sucessivamente, ao “terceiro”. Aqui, a responsabilidade de escolha de quem irá exercer o direito 

ao voto cabe exclusivamente à federação nacional afiliada. Quem o exerce não precisa 

necessariamente ser o presidente da federação nacional. O que se pode depreender dos Estatutos 

da FIFA é que o delegado precisa ter a bona fide (boa fé) da Federação, o que é, por sinal, uma 

definição muito genérica. Nesse sentido, é surpreendente que não seja pré-condição a exigência 

de nacionalidade. Um delegado pode representar mais de uma nacionalidade. C. W. 

Hirschmann, o secretário da FIFA, por exemplo, representou, em diferentes momentos, a 

Alemanha, a Bélgica, a Dinamarca e a Holanda. A FIFA era, de fato, muito flexível.  

 Seria preciso sair da documentação da FIFA em direção à das federações nacionais para 

dar respostas satisfatórias ao problema de como é feita a escolha do delegado. O certo é que 

havia ampla liberalidade na escolha dos membros e isso fez com que os representantes 

escolhidos tivessem pouco ou mesmo nenhum envolvimento com a política futebolística local. 

O que se nota também é que, em praticamente todos os países, as federações nacionais são 

bastante suscetíveis à influência direta dos governos. Sem dúvida, isso é mais visível nos países 

em que o desenvolvimento esportivo é conectado ao Estado diretamente.155 Mas se trata, na 

verdade, de um fenômeno generalizado. Em 1929, o próprio Hirschmann reconhecia a presença 

dos diplomatas nos Congressos: “Embora muitos não fossem bona fide de fato da Federação, a 

FIFA os aceitava como um ato de cortesia.”156 

 
155 Os países socialistas são o exemplo extremo. Chega a ser curioso a documentação da União Soviética encontrar 

a correspondência de Havelange com os russos. Quando Andropov e Tschernenko morreram, Havelange e Blatter 

escreveram longas condolências aos russos. O tom da carta é raro (não é possível encontrar nada na 

correspondência da Inglaterra ou Alemanha, por exemplo), que não se pode encontrar em nenhuma federação 

nacional. Blatter e Havelange sabiam bem que, na URSS, Estado e desenvolvimento esportivo caminhavam lado 

a lado. “O presidente da FIFA e o Comitê Executivo expressam seu pesar profundo e prestam condolências ao 

povo soviético na morte do seu chefe de estado, o secretário-geral Konstantin Tschernenko. Sua memória será 

para sempre honrada. Nossos pensamentos estão com seu povo. Joao Havelange e Joseph Blatter.” BLATTER, 

Joseph. [Correspondência]. Destinatário: Federação Soviética de Futebol. Zürich, 12 mar. 1985. 1 carta. Zurique, 

FIFA Archives.  
156 “In some cases National Associations were represented at the Congresses by their Ministers, although they 

might not have been “bona fide” members of the Association, which they represented the Congress- considering 

it from the point of view of courtesy-never made any objection.”. HISCHMANN, C.W.A. What is a nation? What 

is a country? In: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Fédération 

internationale de Football Association, 1904-1929. Amsterdam: J. H. de Bussy, 1929. p. 180. 
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 Por conta dessa estrutura de poder descentralizada, a FIFA esteve mais afeita à 

influência externa e às pressões estatais do que o Comitê Olímpico Internacional. No caso 

brasileiro, era costumeiro que um dos representantes no Congresso da FIFA fosse um diplomata 

do Itamaraty. À guisa de exemplo, o diplomata Sotero Cosme participou de diversos deles na 

década de 1950, sendo, inclusive, o escolhido para exercer o direito de voto. Em 1974, o 

Itamaraty enviou Gilberto Augusto Paranhos Velloso para acompanhar de perto a eleição de 

Havelange em Frankfurt. No Arquivo do Itamaraty em Brasília, há, inclusive, uma cópia da 

Ordem do Dia e das Minutas do Congresso de Frankfurt anexados ao telegrama. Pela extensão 

da instituição, é realmente difícil localizar diplomatas de outros países nas minutas dos 

Conselhos, mas nada indica que eles o procedimento adotado fosse distinto do brasileiro.157 

Bom indício do fenômeno é uma carta enviada pelo Chile em 1972 em que perguntava se 

haveria alguma objeção ao envio de diplomatas ao Congresso.158 

 Na FIFA, o sistema de “igualdade jurídica” foi posto em xeque por sucessivas vezes na 

história da entidade. À medida que o tempo avançava, os arranjos políticos fizeram com que a 

igualdade jurídica se tornasse mais um horizonte simbólico do que uma realidade política na 

FIFA. Algumas associações nacionais têm um peso político, simbólico e econômico maior do 

que o de outras. Isso fica patente quando se analisa o orçamento da FIFA e se tem a justa medida 

que determinadas associações nacionais (Brasil, Alemanha, França) contribuem mais do que 

outras. Aqui, também é preciso levar em conta uma série de fatores simbólicos, que 

seguramente incluem os resultados dentro do campo futebolístico (ganhar a Copa do Mundo é 

certamente um ponto de distinção), a importância do país no cenário internacional, o 

investimento dos dirigentes nacionais na entidade etc. Na verdade, o Congresso da FIFA, à 

maneira da Assembleia Geral da ONU, é um espaço onde cada nação tem o mesmo peso 

político, mas cada uma precisa apresentar suas credenciais, e se alardear como “diferente”, se 

quiser disputar os cargos políticos. 

 O ponto aqui é que uma análise mais detida dos Estatutos prova como o próprio regime 

jurídico passa a incorporar essas diferenças de percepção em diferenças jurídicas à medida que 

se cristalizam determinadas lutas sociais. Isso porque o Congresso não é a única instância 

deliberativa – tanto o Comitê Executivo quanto o Comitê de Urgência são espaços de extrema 

importância dentro da FIFA. Na década de 1950, a criação do sistema de confederações alterou 

 
157 VELOSO, Gilberto Augusto Paranhos. A eleição de Havelange à presidência da FIFA. Destinatário: 

Ministério de Relações Exteriores. Frankfurt, 1974. 1 telegrama. Arquivo do Itamaraty, Brasília – DF. Na sua 

autobiografia, Stanley Rous atribuiu a sua derrota à influência excessiva dos governos na eleição.    
158 FEDERACIÓN DE FOOTBALL DE CHILE. [Carta a René Courté, secretário de assuntos públicos da 

FIFA]. Destinatário: René Courté. Assunto: Congresso de Tóquio, 23 jul. 1964. 1 carta. FIFA Archives, Zürich. 
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a dinâmica política da organização como um todo. Daí em diante, a composição do Comitê 

Executivo passou a ser determinada pelas indicações continentais, e não mais pela Assembleia 

como um bloco homogêneo. Além do presidente da FIFA e do secretário-geral da entidade, que 

fazem parte de todos os Comitês da FIFA, o Comitê Executivo passou a ser composto da 

seguinte forma: 

Quadro 1 – Distribuição dos membros do Comitê Executivo na FIFA 

 

 

Comitê Executivo Vice-Presidentes Membros 

África (1) (1) 

América do Sul (1) (2) 

América do Norte e Caribe (1) (2) 

Ásia (1) (1) 

Europa (2) (4) 

União Soviética (1) 0 

Federações Britânicas (1) 0 

 

Fonte: Estatutos, 1963. 

 

 

 No interior do sistema FIFA, a posição do Comitê Executivo é estratégica. O Congresso 

pode ser a instância responsável por alterar os estatutos ou a legislação, mas é o Comitê 

Executivo o órgão responsável por dizer o que será feito com o dinheiro da FIFA. Ademais, as 

decisões imediatas da FIFA são tomadas por ele. O dia a dia administrativo da FIFA passa pelo 

Comitê Executivo. Na verdade, o poder do Comitê Executivo é ainda maior, já que ele interfere 

na própria dinâmica do Congresso, como sendo o responsável direto por escolher a “ordem de 

votação” dos itens. No Congresso da FIFA, a ordem dos fatores pode sim alterar o produto 

final.  

 A divisão do Comitê Executivo levou a um paradoxo porque, se após o Congresso de 

Tóquio em 1964, a África e a Ásia passaram a representar a maioria no Congresso, eles 

representavam menos de 25% do Comitê Executivo. A Europa, por outro lado, embora fosse 

cada vez mais minoritária no Congresso, se manteve como maioria absoluta no Comitê 

Executivo. Daí em diante a briga da África e da Ásia dentro do Congresso será a de alterar a 
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composição do Comitê Executivo, o que não será tarefa fácil na medida em que são necessários 

2/3 para conseguir mudar a sua composição. Para agravar esse quadro, a maior parte das 

federações da Ásia não pertencia à Asian Football Confederation, que era dominada pelos 

países capitalistas. A distorção de representação que existia dentro do Comitê Executivo era 

ainda mais forte, já que boa parte das federações nacionais não tinha jurisdição alguma sobre 

ele.  

 Os desequilíbrios na formação do Comitê Executivo foram produto de arranjos 

históricos heteróclitos propiciados por momentos distintos de crises institucionais. Esses 

arranjos políticos se acumulam, se entrecruzam e se cristalizam na legislação. Ora, pode-se 

observar que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e as federações britânicas 

representavam exceções dentro do sistema confederativo. No final da II Guerra Mundial, a 

União Soviética e as federações britânicas asseguraram duas vice-presidências permanentes. 

Em 1946, a adesão da URSS à FIFA foi um fato significativo em termos de política 

internacional. É importante pontuar que a URSS adere à FIFA quase uma década antes de se 

vincular ao COI (1953). Embora boa parte dessa documentação esteja em russo (versado para 

o alemão na maior parte dos casos, sem tradução em outros), é possível sumarizar alguns 

pontos. Em um primeiro momento, os dirigentes da URSS não manifestaram diretamente o 

interesse de fazer parte da FIFA. Isso foi feito graças à mediação e à representação da Hungria, 

o que irritou os dirigentes da FIFA. No Congresso de Luxemburgo, em 1946, eles também 

fizeram uma série de exigências à FIFA, como tornar o russo língua oficial da entidade e 

assegurar uma vice-presidência.159 Para a FIFA, ter a União Soviética em seus quadros 

significava se colocar do lado vencedor da II Guerra Mundial. Para uma entidade fragilizada 

tanto do ponto de vista econômico quanto político, era difícil não ceder às exigências.160 As 

pressões de parte dos associados para realizar partidas com clubes e com a seleção nacional da 

URSS fez com que os dirigentes da FIFA acelerassem o processo. Em 1945, um pedido da 

Federação Finlandesa de Futebol dá a justa medida da importância política do futebol naquele 

contexto turbulento. Para os finlandeses, era urgente realizar uma partida de futebol com os 

soviéticos para garantir a soberania do seu próprio território, e evitar uma possível anexação. 

Nem a partida, nem a anexação ocorreram, mas o medo dos finlandeses parecia bem real. O 

 
159 Depois de certo debate, o russo acabou se tornando uma língua oficial do Congresso, mas não da FIFA. Na 

prática, isso significava que o russo poderia ser falado durante o Congresso da FIFA, mas a correspondência 

enviada à FIFA não poderia ser escrita em russo. Os burocratas da FIFA perdiam muito tempo com as traduções 

do russo para o alemão, em geral, o que fez com que voltassem atrás nesse aceite inicial ainda na década de 1940.   
160 Isso, sem dúvida alguma, irritou os sul-americanos, que haviam se mantido fiéis à entidade durante a II Guerra 

Mundial, pagando religiosamente as taxas necessárias para manter a organização funcionando.  
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que os soviéticos pretendiam, ao aderir à FIFA, era retardar o regresso dos países derrotados na 

II Guerra Mundial à entidade. Nesse sentido, seu objetivo foi assegurado com sucesso, tendo 

em vista que tanto a Alemanha quanto o Japão só voltariam à FIFA no final do ano de 1949.161 

 Por outro lado, a posição britânica foi ainda mais controversa. As federações britânicas 

haviam se retirado da FIFA em 1928, ainda que tenham mantido “relações cordiais” com a 

entidade. Em 1944, Stanley Rous escreveu um famoso memorial, onde dizia que a dissolução 

do Império Britânico era uma realidade que se avizinhava, mas que o futebol poderia ser 

utilizado como um elemento para manter os laços entre a metrópole e as colônias. Regressar à 

FIFA definitivamente e tomar parte no futebol mundial era, nesse sentido, um imperativo. Nas 

negociações, os britânicos pediram uma vice-presidência na FIFA em troca de mais assentos 

na International Board. O que seria definitivo no acordo foi a chamada isenção de taxas. Era, 

de fato, preciso fazer algo com as finanças da FIFA, que, como será discutido mais à frente, 

foram arrasadas pela II Guerra Mundial. Percebendo isso, os britânicos propuseram uma partida 

entre a Grã-Bretanha e o “Resto da Europa” a ser realizada na Escócia em 1947. Mais de 130 

mil pessoas assistiram à partida no Hampden Park, e a renda foi toda revertida à FIFA. Esse 

dinheiro serviu para manter a FIFA funcionando até a Copa do Mundo no Brasil em 1950. Em 

troca, as quatro federações seriam desobrigadas a contribuir com as taxas (fixas e variáveis) à 

FIFA eternamente. Com o passar do tempo, a isenção fiscal se tornou uma verdadeira ofensa, 

sobretudo, aos países africanos e asiáticos, que, não raro, tinham seus direitos políticos 

suspensos por atrasar taxas módicas, como as anuais. À medida que desaparecia a lembrança 

do episódio, essa posição se tornava muito difícil de sustentar. De certa forma, ela causava um 

mal-estar generalizado, situação mantida graças uma sólida rede de alianças. Não obstante, o 

desgaste causado pela distinção tripla assegurada pelos britânicos passou a incomodar vários 

grupos políticos no interior da FIFA.  

  

1.7 CRUZAR A FRONTEIRA IMAGINADA  

 

 Sob o ponto de vista da própria FIFA, o objetivo é que nada que diga respeito ao futebol-

espetáculo escape à sua tutela. Mesmo em 2017, a utopia dos dirigentes da FIFA permanece 

como utopia, e é preciso estabelecer limites e sanções àqueles que ousaram atravessar a 

 
161 Sobre a FIFA e o pós-Guerra, QUIN, Grégory. La reconstruction de la Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) après la Seconde Guerre mondiale (1944-1950). Jalons pour une histoire des relations 

internationales sportives. STAPS, Paris, v. 4, p. 21-35, 2014. DICHTER, Heather. Kicking Around International 

Sport: West Germany's Return to the International Community Through Football. The International Journal of 

the History of Sport, v. 30, issue 17, p. 2031-2051, 2013. 
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fronteira da FIFA “sem autorização”. Nessa linha, as “estratégias de monopolização” da FIFA 

e dos seus dirigentes caminharam numa direção dupla. O que o ritual de certificação 

institucional faz é estabelecer tanto com quem as federações podem ter relações tanto quanto 

limitar com quem as associações não podem ter relações. Ele estabelece uma linha rígida (um 

território imaginado) entre aqueles que fazem parte dessa “comunidade de sentido” ou a 

“família da FIFA” e aqueles que estão do lado de fora. Tão importante quanto estabelecer 

relações com os membros do círculo é não sair do círculo. Sob esse aspecto, o artigo que diz 

respeito às “relações proibidas” (“Forbidden relationships”) é o que exemplifica os limites dos 

membros, e dizia o seguinte:   

 

Sem o consentimento da Federação, não devem ser realizadas partidas ou 

reuniões entre membros e associações, clubes ou pessoas, com aqueles que 

não são membros de uma associação reconhecida pela FIFA. Associações e 

clubes membros da Federação não devem permitir que os clubes não filiados 

joguem em seus campos de futebol.162 

 

 

 Esse artigo variou ao longo do tempo do que os dois primeiros aqui destacados. Ele foi 

também mais maleável do que os outros dois “princípios ordenadores”, uma vez que a própria 

regra prescrevia o caso excepcional (“sem o consentimento da Federação”). Essas autorizações 

eram concedidas pelo Comitê Executivo e, em seguida, pelo Congresso. No Congresso de 1912, 

a Hungria chegou a propor que se excluísse o “sem o consentimento da Federação” do artigo 

original, mas era uma proposta difícil quando o número de membros da FIFA era reduzido. 

Esse artigo, no entanto, variou muito. Em 1968, o artigo tinha a seguinte forma mais complexa 

e detalhada:  

   "1. Às Associações Afiliadas e seus clubes não é permitido jogar jogos contra ou 

ter relações esportivas com Associações ou seus clubes, e não em associação com 

a FIFA sem o consentimento do Comitê Executivo da Federação. 2. As 

Associações Afiliadas e os respectivos clubes não poderão participar de jogos 

contra equipes constituídas por jogadores que não pertençam exclusivamente a 

um clube ou a uma Liga afiliada a uma Associação Nacional. 3. As Associações 

Nacionais não se constituirão em grupos sem o consentimento especial da 

Federação. 4. Os membros da Federação não poderão jogar partidas no território 

de outra Associação Nacional sem o consentimento dessa Associação.”163 

 
162 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA Statutes. Paris: FIFA, 1912. 

“Article 8: Without the consent of the Federation, football shall not be entertained (receber) between its Members 

and Associations, Clubs or persons, which are not Members of an Association recognised by the Federation. 

Associations and Clubs in membership with the Federation must not permit Clubs or Teams not recognised by the 

Federation to play on their ground.”.  
163 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA Statutes, 1968 (edition). 

Zürich: FIFA, 1968. “1. Affiliated Associations and their clubs shall not be permitted to play matches against or 

have sporting relationship with Associations or their clubs, not in membership with FIFA without the consent of 

the Executive Committee of the Federation. 2. Affiliated Associations and their clubs shall not be permitted to 
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 Essa forma do artigo havia ganhado corpo no final da década de 1920. Assim como os 

outros artigos, o que a legislação faz é incorporar previamente casos problemáticos. Este artigo 

regula a circulação tanto de clubes e seleções quanto o de jogadores para “fora da FIFA”. Sendo 

mais maleável do que os dois primeiros pontos – não foram raras as vezes, os burocratas da 

FIFA manipularam esse artigo a favor do crescimento da FIFA e de suas próprias redes 

políticas.  

 Fora da fronteira da FIFA desde 1958, o caso clássico de enquadramento artigo é o da 

China. Às vésperas da eleição de Havelange, parte expressiva dos filiados manifestará o desejo 

de jogar com a China Popular, que, naquele momento, se encontrava desfiliada, e, portanto, as 

relações com esse país eram consideradas tabu. Helmut Käser negou os pedidos 

sucessivamente: Zaire, Paquistão, Chile etc., países que foram, inclusive, ameaçados de sanções 

mais graves. Nas respostas-padrão, Stanley Rous e Helmut Käser lembravam que a China não 

fazia parte da FIFA e que o Estatuto proibia esse tipo de relação. Os dirigentes da FIFA 

lembravam ainda que a FIFA havia autorizado esse tipo de partida no começo dos anos 1960, 

quando ainda tentavam a aproximação com a China, mas que os dirigentes chineses não haviam 

manifestado boa vontade alguma com a FIFA e, que, por essa razão, as partidas estavam 

interditadas.  

 Nem as federações britânicas nem os seus respectivos clubes, mesmo quando estiveram 

de “fora da FIFA”, foram impedidos de realizar qualquer partida amistosa com os que 

pertenciam à FIFA. Aqui, havia uma espécie de acordo tácito. Na documentação da extinta 

União Soviética, encontra-se um conjunto de cartas interessante indicativo de como os 

dirigentes driblavam as regras em nome das estratégias ou dos acordos informais. Depois da 

Revolução Russa, e, mais especificamente em 1922, as cartas da FIFA deixaram simplesmente 

de ser respondidas pela Federação Soviética de Futebol. Os dirigentes da FIFA não sabiam 

quem controlava o futebol-espetáculo na Rússia. Assim como a China viria a fazer na década 

de 1950, nunca houve uma desfiliação formal da URSS, à maneira do que prescreviam os 

Estatutos. Depois de tentar obter as respostas por quase três anos, a FIFA passou a considerar 

os russos como oficialmente desfiliados à FIFA. Não obstante, o desprezo inicial dos soviéticos 

pela FIFA na década de 1930 marca um período de aproximação relativa entre muitos clubes 

 
play matches against teams consisting of players who do not belong exclusively to a club or a League affiliated to 

a National Association. 3. National Associations shall not form themselves into groups without the special consent 

of the Federation. 4. Members of the Federation may not play matches on the territory of another National 

Association without the consent of such Association.” 



96 

 

 

russos e europeus, com a realização de amistosos em algumas regiões da Europa.164 No 

movimento de mão dupla, o Third Lanarck, uma equipe de trabalhadores da Escócia, foi uma 

das primeiras equipes convidadas para excursionar dentro da União Soviética. Filiados à 

Scottish Football League, que, nessa época, não era afiliada à FIFA, os escoceses não 

precisariam, sob hipótese alguma, da anuência escrita da FIFA e, não obstante, passaram 

diversos meses escrevendo a Ivo Schrincker para obter a autorização da partida. Schrincker 

queria confirmar a autorização, mas a resposta soviética nunca chegou diretamente à FIFA. Os 

escoceses acabaram viajando, mas essa documentação ilustra a ambiguidade e a fluidez desse 

tipo de regime jurídico. Não havia nenhuma obrigatoriedade em seguir à risca o rito, e, não 

obstante, ele foi seguido.165 

 Esse artigo também é o responsável por regular a migração dos jogadores entre os clubes 

e seleções, e proibir que os jogadores filiados à FIFA praticassem o futebol por ligas não 

oficiais. O artigo que regulamenta a migração dos jogadores variou muito ao longo do tempo e 

certamente havia um peso da legislação trabalhista local. Mas foi graças a esse sistema 

monopolista e encadeado que a FIFA conseguiu manter uma legislação de trabalho como a “lei 

do passe” até meados da década de 90, e regular o sistema de transferências. Sintomático da 

força desse monopólio é a epítome atribuída à Liga Colombiana formada no final da II Guerra 

Mundial: “a Liga Pirata”, que se desenvolveu à margem do sistema FIFA. O que essa Liga fazia 

era desafiar as regras de transferências tal como prescritas pela FIFA, pagando altos salários 

para os seus jogadores, ainda que os contratos fossem rompidos de forma unilateral. Jogadores 

que haviam sido punidos na Argentina pela Associação de Futebol Argentina (AFA), e 

consequentemente pela FIFA, por conta de uma longa greve de trabalho, foram se refugiar na 

Colômbia. O “El Dorado” colombiano terminou após uma longa negociação entre a FIFA e a 

Colombian Football Association. 

 Quem também cruzou a fronteira da FIFA sem autorização foram os chamados 

“refugiados políticos do futebol”. O exemplo mais conhecido é o dos jogadores húngaros, que 

se refugiaram após as revoltas políticas ocorridas na cidade de Budapeste em 1956. Naquele 

momento, o time do Honved, a base da seleção húngara vice-campeã Mundial em 1954, se 

encontrava numa excursão na América Latina (Peru), e seus jogadores se recusaram a voltar 

para a Hungria. A pedido da Federação Húngara de Futebol, a FIFA suspendeu o time 

temporariamente e proibiu que eles realizassem partidas internacionais. Seus jogadores foram 

 
164 Cf., em especial, EDELMAN, Robert. Spartak Moscow: a history of the people's team in the workers' state. 

Ithaca: Cornell University Press, 2009. 
165 CORRESPONDÊNCIA DA URSS. 1934-1945. FIFA Archives, Zürich.  
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suspensos. O empresário Zé da Gama, entretanto, ignorou as determinações da FIFA e realizou 

uma série de partidas do Honved no Rio de Janeiro. No Brasil, o acontecimento foi de suma 

importância, e os jogos foram acompanhados pelo presidente da República e pelo governador 

do estado. No entanto, Flamengo e Botafogo ignoraram as determinações da FIFA, e foram 

punidos com uma suspensão de seis meses. Ainda assim, os jogadores húngaros só foram 

liberados para se transferir para equipes do exterior após uma longuíssima negociação no 

interior do Comitê Executivo e no Comitê de Urgência da FIFA.166 

 Da fuga de um governo autoritário ao sonho do pote de ouro, os motivos para “cruzar a 

fronteira da FIFA” não faltavam. Um dos grupos mais sujeitos a essa ordenação do Estatuto da 

FIFA foram os empresários de futebol. A participação dos empresários será mais bem descrita 

no capítulo V. Embora a figura existisse e atuasse com regularidade ao menos desde o final da 

II Guerra Mundial, os empresários se tornam figuras centrais na formação de um mercado 

mundial de futebol na década de 1960. A competição entre eles se acirra mais ou menos nessa 

década: é possível listar uma dezena já no final da década de 1950 com atuação na América 

Latina. Do ponto de vista jurídico, a figura do empresário de futebol surge em 1963. Entre 1963 

e 1968, a FIFA facultou ao empresário de futebol tanto o direito de agenciar a venda de 

jogadores quanto o de realizar partidas internacionais. Depois da reforma dos estatutos em 

1968, o agenciamento de jogadores foi proibido, sendo autorizado outra vez no final da década 

de 1990 quando a FIFA já estava sob a presidência de Blatter. Essa mudança estatutária – a 

proibição de agenciar jogadores – foi proposta pela AFA, o que dá a justa medida do medo do 

êxodo de jogadores presentes na América Latina.167 

 Pelo menos para alguns empresários, os países que não pertenciam à FIFA 

representavam um mercado como qualquer outro. Aliás, possivelmente esses mercados eram 

melhores porque havia menos concorrência, além de menos ingerência. Sem dúvida, os riscos 

eram maiores, mas as possibilidades de lucro também. Acrescenta-se que, no caso do sistema 

da FIFA, regulava-se até mesmo a quantia que os empresários poderiam ganhar por partida. O 

ponto aqui é que, em várias ocasiões, os empresários viram a fronteira da FIFA como um limite 

à sua própria atuação. O exemplo da China aparece outra vez. Em 1964, às vésperas do golpe 

militar, o Madureira Esporte Clube fez uma longa excursão por cinco cidades da China, o que 

levou a sanções graves por parte da CBD ao clube e por parte da FIFA ao seu empresário-

presidente, José Correia da Silva Gama (Zé da Gama). Não seria a única vez que Da Gama 

 
166 DIETSCHY, Paul. Football players' migrations: A political stake. Historical Social Research/Historische 

Sozialforschung, p. 31-41, 2006. 
167 Essa discussão será detalhada mais à frente, no capítulo 5.  
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cruzaria “a fronteira da FIFA”. Em 1962, a equipe do Olaria jogaria uma série de amistosos 

com times norte-americanos não filiados à United States Soccer Federation (USSF) na 

Califórnia. Ainda aqui, isso gerou um processo na FIFA contra Da Gama e o Olaria, que foram 

punidos com base no mesmo artigo. O Olaria foi impedido de viajar e Da Gama foi punido.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Olaria. Séance du Comite 

d’Urgence de la FIFA. 6 janv. 1959. Barcelona, Ordre du jour. 
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2 A RIGIDEZ INGLESA: A DESCOLONIZAÇÃO, A ASCENSÃO DE STANLEY 

ROUS E A FIFA NA “LONGA DÉCADA DE 1960”: (1958-1971)  

 

 

“[...] nós sempre fomos de coração aberto. [...] mas se 

você volta há cinquenta anos atrás, a Inglaterra, os 

ingleses, era rígida”. 

       

    João Havelange169 

 

 

 

2.1 À PROCURA DO DESENVOLVIMENTO   

 

 Na memória oficial da FIFA, a década de 1960 se apresenta como uma página em 

branco. Um bom ponto de partida para refletir sobre esse silêncio pode ser o próprio filme 

oficial da FIFA, United Passions, uma espécie de romance histórico institucional. Dividido em 

blocos, o filme se inicia com a fundação da FIFA (1904), passa pela atuação de Jules Rimet na 

criação da Copa do Mundo (1930) e a difícil sobrevivência nos anos de II Guerra Mundial 

(1939-1945), e chega, de forma abrupta, à eleição de Havelange em 1974. O período entre a 

aposentadoria de Jules Rimet e a ascensão de Havelange é omitido da narrativa. Em 1998, o 

último ano de Havelange na presidência da FIFA, o boletim informativo da FIFA descrevia a 

década de 1960 como a era pré-João Havelange. O sufixo “pré” não deixava dúvidas de que o 

que havia ocorrido era irrelevante, e sua função era preparar o terreno para a chegada triunfal 

do dirigente brasileiro.170 Refletir sobre o silêncio implica pensar a produção da memória como 

conectada às disputas políticas do presente. Por sua força coercitiva, a história oficial se 

apresenta como a única possível. Na direção oposta, este capítulo tem o objetivo de escovar a 

história da FIFA a contrapelo – para usar uma expressão de Walter Benjamin – examinando a 

disputa política da entidade e das instituições esportivas na década de 1960. O olhar do 

historiador se dirige, então, não apenas às condições político-econômicas que tornaram possível 

a ascensão de Havelange, mas também tenta examinar a lógica interna dos projetos 

derrotados.171 

 
169 HAVELANGE, João. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui. Rio de Janeiro, 2011. Acervo 

pessoal do autor.  
170 Os paralelismos aqui são muitos. Pode-se, por exemplo, pensar na discussão sobre “pré-história” ou sobre os 

povos “pré-colombianos”. A história do que veio antes da escrita (a pré-história, no caso), ou tudo que veio “antes 

de Colombo” é tratado como uma “preparação” para o momento chave, o grande acontecimento. No primeiro 

caso, a descoberta da escrita. No segundo, a “descoberta” da América. Falta, portanto, a preocupação em estudar 

esses períodos pelo que eles foram, e não pelos que foram construídos. 
171 LOWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio, uma leitura das teses “Sobre o Conceito de História”. 

Rio de Janeiro: Boitempo, 2015. 
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 Decerto, não se pode comparar a memória oficial com a literatura acadêmica produzida 

a respeito. Não obstante, são poucos os trabalhos sobre a FIFA na década de 1960, boa parte 

dos quais incorre no equívoco de retratar esse momento como de estagnação.172 A esse respeito, 

o debate gravita em torno dos sentidos atribuídos ao projeto político de Stanley Ford Rous 

(presidente da FIFA entre 1961-1974). Em uma chave igualmente teleológica, a análise 

costumava indicar que os erros de Rous teriam levado à ascensão de Havelange à presidência 

da FIFA. Nessa linha, a gestão de Rous teria sido refratária tanto à comercialização quanto à 

“politização excessiva” da FIFA. A síntese dessa visão se expressa na forma como o historiador 

David Goldblatt caracterizou a figura de Stanley Rous: “anacronismo no seu próprio tempo”.173 

O sociólogo Paul Darby fez observações semelhantes às de Goldblatt: “as posições de Rous 

podem ser vistas como uma evidência de uma certa ingenuidade política, uma confusão da 

forma específica pela qual esporte e política interagem”.174 Rous foi formado em um ambiente 

racista, não via a questão do apartheid sul-africano como um problema sério. Isso, todavia, não 

foi suficiente para caracterizá-lo como anacrônico, muito menos como ingênuo. Imaginar que 

o racismo e o colonialismo pertencem a um passado distante desconstruído com o mundo 

colonial é o erro da análise. O racismo é um fenômeno da contemporaneidade, e suas marcas 

na sociedade mundial persistem, sendo reforçadas cotidianamente na ação política. A tarefa 

aqui é conectar o projeto e a agência de Stanley Rous ao seu próprio tempo. 

 Isto posto, a distância entre a caricatura e a realidade se revela na própria prática política 

de Stanley Rous. Em seu discurso no Congresso Olímpico, em 1972, chegou a vaticinar que o 

maior perigo que o esporte corria “era se fechar para o presente”, e arrematava criticando o 

modus operandi do Comitê Olímpico Internacional. Uma forma – dizia – “irrealista” da 

entidade em lidar tanto com a política quanto o valor comercial dos jogos.175 Também é 

significativo que os contemporâneos de Stanley Rous o tenham descrito de forma muito diversa 

da caricatura dos historiadores. Em 1952, um jornalista tecia elogios à sua figura: “Desde a 

saída de Frederick Wall, mudanças revolucionárias foram implementadas nos quadros da 

 
172 Autores que influenciaram a literatura, neste sentido, são: TOMLINSON, Alain. The supreme leader sails on: 

Leadership, Ethics, and governance in FIFA. Sport in Society, v. 17, n. 9, p. 1155-1169, 2014; DARBY, Paul. 

Stanley Rous’ own goal: football politics, South Africa and the contest for the FIFA presidency in 1974. Soccer 

& Society, v. 9, n. 2, p. 259-272, 2008. A exceção neste debate é o trabalho de DIETSCHY, Paul. Making FIFA 

global? FIFA, Europe, and the non-european football world, 1912-1974. Journal of Global History, v. 8, n. 2, p. 

279-298, 2013.  
173 GOLDBLATT, David. The Ball is round: a global history of football. London: Penguin Books, 2007. p. 517. 
174 DARBY, Paul. Africa, Football and FIFA: political, colonialism and resistance. London: Frank Cass, 2002. 

p. 71.  
175 ROUS, Stanley. The international Olympic Committee, the International Federations, and the National 

Olympic Committees. IOC Archives, Lausanne, FIFA, Texts and speeches on football. DRMFOOTB/022, 1973-

1976. 
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legislação do futebol e sua política. Em todas essas mudanças, a mão de Rous pode ser 

detectada, um homem de visão internacional e abordagem realista”.176  

 Dentro e fora da FIFA, a década de 1960 assistiu à emergência de dois projetos políticos 

esportivos distintos para as instituições esportivas. A presidência de Rous representa o que se 

pode chamar de um pacto tutelado – uma aliança hierárquica entre os representantes das 

associações futebolísticas europeias e os setores emergentes do futebol mundial. As alianças de 

Rous sobrepõem-se ao mapa do império britânico: Estados Unidos, Austrália, a África inglesa, 

países do Caribe, Índia, Paquistão e o Sudeste Asiático. Rous era o político esportivo mais 

conhecido internacionalmente, mesmo antes de se tornar presidente da FIFA. Político hábil, a 

tomada de decisões de Stanley Rous passava pelo diálogo com a sua base de sustentação. Na 

prática, o pacto tutelado esteve longe de ser revolucionário, mas ele não pode ser caracterizado 

como refratário às mudanças institucionais. Vale destacar que a natureza desse pacto não era 

dada a priori, mas se desenhava na própria dinâmica institucional. O quanto, o quê e a quem se 

cedia era estabelecido pela correlação de forças políticas existente na entidade. No entanto, 

dirigente de laços globais, Rous nunca foi unanimidade em seu próprio continente. Setores 

radicalizados viam a própria existência de um pacto como excessiva. Estes, por sua vez, não 

admitiam a cessão de recursos políticos e econômicos para as associações de fora do continente 

europeu. Outros setores faziam críticas pragmáticas. Neste caso, o alvo era o próprio Rous, e o 

que eles queriam era controlar a FIFA à sua própria maneira.177 

 O avesso do pacto tutelado era a revolução institucional. As ameaças de rompimento 

com a FIFA sempre estiveram na ordem do dia, mas nunca foram tão presentes quanto na 

década de 1960. Neste sentido, o outro projeto que, não obstante tenha sido rapidamente 

derrotado, altera o panorama político das instituições esportivas internacionais é a criação e a 

realização dos Jogos das Novas Forças Emergentes (GANEFO) em 1963. GANEFO 

representava a antítese do pacto tutelado: efêmera, a organização desses jogos colocou de 

ponta-cabeça os princípios institucionais das federações esportivas internacionais. Idealizado 

por lideranças indonésias, e patrocinado pelo governo chinês, esse movimento propôs um 

rompimento radical com a estrutura organizacional das instituições esportivas internacionais. 

Essa experiência revolucionária foi suficiente para alterar o centro de gravidade de poder na 

FIFA e no Comitê Olímpico Internacional. A força de GANEFO residia no fato de que seus 

 
176  FOOTBALL ASSOCIATION. “Sir Stanley Rous”, by a Special Correspondant. In: GREEN, Geoffrey. The 

History of the Football Association. London: The Naldrett Press, 1953. (grifos nossos). 
177 Este ponto será explorado mais à frente ao longo deste capítulo e também no capítulo VI, especialmente a 

subseção “As dissidências europeias”. 
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valores colocavam de ponta-cabeça os valores defendidos pelas instituições esportivas 

hegemônicas. 

 A opção de periodizar a década de 1960 como “longa” parece bem aceita na 

historiografia. Essa discussão faz parte de um debate que encara a década de 1960 como um 

momento fundamental de transformação cultural, política, e socioeconômica, muitas das quais 

começaram ainda na década de 1950 e se estenderam até o começo dos anos 1970.178 Na 

expressão de Marwick, a sociedade internacional da década de 1960 estava permeada por novas 

ideias.179 Nesta linha, o teórico Frederic Jameson localizou a origem dos anos 1960 na 

revolução cubana em 1959 e com o final dos processos de descolonização na África Inglesa e 

francesa (1960-1962). Na visão de Jameson, estes processos constituem a própria gênese da 

ideia de “Terceiro Mundo”, que podem ser vistos como o marco inaugural da década de 1960. 

Esses movimentos internacionais têm impactos nas sociedades civis de diversos países do 

mundo, em especial nos Estados Unidos, com a ascensão do movimento negro, do movimento 

feminista e os levantes mundiais de maio de 1968. Para Jameson, o final dessa década consistiu 

na crise econômica de 1973, provocada pelo primeiro choque do petróleo.180 Esse movimento 

reorganiza o mercado mundial, e faz recuar esses movimentos políticos, dando início a uma 

contraofensiva conservadora.  

 No caso das instituições esportivas, o peso da política externa chinesa é capital para 

compreender “a longa década de 1960”. Embora não exclusivamente, a periodização leva em 

conta os movimentos da política externa chinesa. Assim, o princípio toma como marco zero o 

ano de 1958, que representa a saída da Federação de Futebol da China Popular (All-China 

Sports Federation) da FIFA. Em 1971, o último ano desta periodização, ocorre o regresso da 

China à ONU, algo que também trouxe inflexões importantes na própria história das instituições 

esportivas internacionais. O regresso à ONU significou uma mudança de postura da China na 

arena internacional: o efeito é a reaproximação das associações nacionais esportivas da China 

das federações mundiais de esporte. Neste aspecto, o governo chinês se valia dos esportes para 

reconstruir pontes com países em desenvolvimento. O ano de 1971 marca a adesão maoísta à 

doutrina do Terceiro Mundo. Daí em diante, os dirigentes do partido comunista chinês passam 

 
178 KALTER, Christopher. The Discovery of the Third World: Decolonization and the rise of the new left in 

France, c. 1950-1976. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.  
179 MARWICK, Arthur. The Cultural Revolution of the Long Sixties: Voices of reaction, protest and permeation. 

The International History Review, n. 27, v. 4, p. 780-806, Dec. 2005.  
180 Conferir JAMESON, Frederic. Periodizando os anos 1960. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. (org.). Pós-

modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.  
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a se apresentar na arena pública internacional como partes – não mais de um “Segundo Mundo” 

socialista – e sim como parte integrante dos países que formam o “Terceiro Mundo”.181  

 Nesta linha, discussões políticas e econômicas que marcaram a Guerra Fria na década 

de 1960 se misturam às relações institucionais da FIFA. Para além da divisão entre 

capitalismo/socialismo, uma das características mais marcantes da Guerra Fria foi a formação 

de um “consenso internacional” em torno do conceito de desenvolvimento.182 Neste sentido, o 

desenvolvimento se torna uma crença, um objetivo desejado pelos países. Os debates se dão em 

torno de quais caminhos se devem percorrer para alcançar o desenvolvimento, mas o uso do 

termo próprio nunca é questionado.183 Um ano após a realização de GANEFO, a criação do 

Comitê de Desenvolvimento da FIFA em 1964 está conectada intimamente aos debates 

internacionais.184 Esse fórum foi o espaço de contato entre o bloco afro-asiático e as potências 

europeias. Arturo Escobar chegou a observar que esses programas de ajuda internacional foram 

a forma que as antigas metrópoles encontraram de preservar os laços com as antigas colônias, 

com uma nova roupagem.185 No caso da FIFA, através da circulação de conhecimento técnico, 

o que se pretendia era uniformizar as regras do futebol associação, além de diminuir o gap 

futebolístico entre os países, melhorando o nível de jogo em termos mundiais.  

 O mapa do desenvolvimento esportivo não podia ser sobreposto à ordem econômica. O 

Brasil e a América do Sul, embora fossem considerados subdesenvolvidos do ponto de vista 

econômico, não o eram quando examinados na lógica futebolística. Neste caso, o Brasil 

integrava o primeiro time das nações futebolísticas internacionais ao lado de Inglaterra, 

Alemanha e Itália. Depois de examinar os dois projetos em disputa na década de 1960, este 

capítulo se encerra com a emergência do projeto político brasileiro/sul-americano para 

conquistar a FIFA. Vale dizer que este projeto foi se fazendo em função do contato com atores 

diversos do campo esportivo internacional, das contingências e dos acasos históricos. A 

experiência da Copa do Mundo de 1966 funcionou como uma espécie de elemento de agregação 

 
181 JIAN, Chen. China, the Third World and the Cold War. In: MCMAHON, Robert. (org.). The Cold War and 

the Third World. Oxford: Oxford University Press, 2013.  
182 ENGERMAN, David. The romance of development and the new histories of Cold War. Diplomatic History, 

v. 28, n. 1, p. 23-54, 2003. 
183 RILT, Gilbert. The history of development: From western origins to global Faith. New York: Zed Books, 

2014.  
184 De todo jeito, é digno de nota que o Comitê de Desenvolvimento da FIFA é anterior ao do Comitê Olímpico 

Internacional e da Federação Mundial de Atletismo Amador, cf. KRIEGER, Jörg. The sole anti-democratic 

federation in the entire Olympic Movement. Early International Association of Athletics Federation Development 

Initiatives Between Commercialization and Democratization, 1974-1984. The International Journal of the 

History of Sport, v. 33, n. 12, p. 1341-1360, 2016.  
185 ESCOBAR, Arturo. Encountering development: the making and the unmaking of the Third World. Princeton: 

Princeton University Press, 2001.  
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sentimental de lideranças sul-americanas e do bloco afro-asiático, precipitando a ruptura com 

o bloco europeu. As emoções despertadas pelo campeonato mundial criaram um caldo 

favorável à criação de um bloco sul-americano. Mais do que isso: se eles haviam, ao menos na 

FIFA, ficado à margem do bloco afro-asiático, a derrota dos países latino-americanos na Copa 

de 1966 unifica os povos colonizados contra a ordem imperialista.  

 

2.2 UM ESPECTRO RONDA A FIFA  

 

 Na longa década de 1960, um espectro rondou as instituições esportivas – o espectro de 

Bandung. As forças da Europa se uniram para derrotá-lo: as federações esportivas e o COI, os 

radicais da Bélgica, as potências latinas da Itália e da Espanha e as forças do Império 

Britânico.186 O que os dirigentes esportivos temiam era a radicalização dos processos de 

descolonização, e que ele atingisse em cheio a natureza jurídico-institucional das organizações 

esportivas. Esse sentimento de medo funcionava como a mola propulsora da história. Numa 

carta endereçada ao presidente do COI, o americano Avery Brundage, Lord David Burghley, 

mais conhecido como o Marquês de Exeter, expressava a angústia própria a este tempo de 

transformação: “O que está acontecendo vai na direção oposta aos nossos princípios. É claro 

que ação firme deve ser tomada se o esporte amador como nós o entendemos pretende 

sobreviver”.187 As certezas do Marquês se desmanchavam no ar. Era preciso reagir. 

 Presidente da IAAF (Federação Internacional de Atletismo Amador) entre 1946 e 1976, 

Lord David Burghley foi uma das figuras-chave na história do movimento esportivo do pós-II 

Guerra Mundial.188 Em 1933, Burghley foi eleito membro do COI e, muito rapidamente, se 

tornou um dos personagens influentes dessa organização. Sua persona parecia congregar em 

torno de si as virtudes de um esportista amador tal como idealizado pelo próprio Pierre de 

Coubertin: a origem nobre, com formação escolar em Cambridge e nas escolas de elite da Suíça, 

o perfil vencedor e a defesa ferrenha dos ideais do amadorismo e do esporte como um fim em 

 
186 A paráfrase é evidente com o primeiro parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich 

Engels. “Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se, 

em uma santa aliança, para conjurá-lo: o papa e o czar, Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais 

da Alemanha.”. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 39 
187 BURGHLEY, David. [Correspondência]. Destinatário: Avery Brundage. 29 nov. 1963. 1 carta. Arquivo do 

Comitê Olímpico Internacional.  
188 Dados sobre a biografia do Marquês de Exeter podem ser extraídos de seu currículo presente no Comitê 

Olímpico Internacional e de alguns artigos. Ele foi presidente do Comitê Olímpico Britânico e da Associação 

Olímpica Britânica, presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de Londres em 1947, controlava 

o setor de reparações de equipamentos de aviação e foi governador e comandante em chefe das Bermudas entre 

1943 e 1945. Cf. JEFFERYS, Kevin. Lord Burghley, Chariots of Fire and the Gentleman amateur in British 

Athletics. Sport in Society, v. 33, n. 4, p. 445-464, 2013. 
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si mesmo.189 Medalhista de ouro nos jogos olímpicos de 1928 nos 400 metros com obstáculos, 

Burghley – assim como Stanley Rous – parecia olhar especialmente às ex-colônias inglesas. 

Governador das Bermudas entre 1943 e 1945, a atuação do Marquês de Exeter como 

administrador imperial lhe garantiu um título de Sir. No mais, David Burghley foi o presidente 

do comitê de organização dos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, momento fundamental de 

rearticulação do império britânico no pós-guerra.190 

 Ao lado do cricket e do rugby191, o atletismo e o futebol eram os esportes de maior 

popularidade nos países da África e da Ásia. Não à toa, os ingleses controlavam essas 

federações internacionais, algo que se manteve até princípios da década de 1970. Compreender 

os motivos deste domínio britânico no âmbito esportivo tem sido uma questão levantada pela 

historiografia.192 Na visão de Pascal Charitas, a resposta deve ser buscada no modo de 

administração e gestão das colônias britânicas, e no seu contraste fundamental com o modelo 

de colonização francês.193 Nas colônias francesas, os colonos detinham o monopólio do poder 

e a africanização dos quadros burocráticos é um processo tardio. Para além disso, a constituição 

de uma comunidade francófona, inspirada na Commonwealth britânica – Communauté Franco-

Africaine – no ultramar é tardia, datando somente de 1958. No caso inglês, o poder colonial era 

delegado a quadros locais, feito com base no que a literatura chamou de um modelo 

associacionista.194 Além disso, “a particularidade britânica” – escreve  Charitas – “também 

residiu na capacidade de compreender muito rápido os problemas da colonização e separá-los 

através de organizações internacionais como a Commonwealth”.195 Já em 1944, a constituição 

 
 
190 CHARITAS, Pascal. Imperialism in the Olympics of the Colonization in the Postcolonization: Africa into the 

International Olympic Committee, 1910-1965. The International Journal of the History of the Sport, v. 7, n. 

32, p. 909-922, 2015.  
191 Sobre o rugby e o cricket, vale dizer que estes esportes nunca fizeram parte do programa olímpico. Neste 

sentido, eles não estavam conectados ao COI. Neste caso, o domínio britânico era ainda mais evidente. Não havia 

nestes casos uma associação mundial, semelhante à FIFA ou à IAAF, mas uma associação britânica, ou, no caso 

do cricket, uma associação do Império, que controlava o esporte, suas regras e suas variações. A Associação do 

Império Britânico de Cricket se transformou na Associação Mundial de Cricket no simbólico ano de 1963. Para o 

caso do rugby a ruptura entre a FIRA (Federação Internacional de Rugby Associação) e a sua congênere britânica 

data da década de 1930. Nenhuma associação mundial foi capaz de deter o monopólio deste esporte até a década 

de 1980. Para tanto, checar DINE, Phillipe. French rugby football: a cultural history. Oxford: Berg, 2001. Sobre 

o cricket, ver BIRLEY, Derek. A social history of cricket. London: Aurum Press, 1999.  
192 Um trabalho sobre a diplomacia inglesa esportiva no pós-guerra ainda está por ser feito. Sobre os anos 

anteriores, entre o final da I Guerra Mundial e o começo da Segunda, o leitor pode consultar o ótimo trabalho de 

Peter Beck, já citado nesta tese. BECK, Peter. Scoring for Britain: International Football and International 

Politics, 1900-1939. London: Routledge, 1999.  
193 CHARITAS, Pascal. L’Afrique au mouvement olympique: Enjeux, strategies et influences de la France 

dans l’internalisation du sport africain (1944-1946). 1966. Tese (Doutorado) – Université Paris-Sud 11. 19 de 

novembro de 1966, p. 703.  
194 ROGER, Louis William. The ends of British Imperialism: The scramble for Empire, Suez and 

Decolonization. London, IB: Tauris, 2006.  
195  CHARITAS, op. cit. p. 703. 
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da Commonwealth permitiu aos ingleses a constituição de um espaço anglófilo na arena 

internacional, mesmo que o Império Britânico estivesse em vias de dissolução.196 Precoce, a 

formação da Commonwealth permitiu também a preservação de laços construídos na sociedade 

civil imperial. No caso da política esportiva internacional, em que as relações pessoais 

construídas desempenham um papel de relevo, isso dava aos ingleses uma vantagem 

comparativa.  

 Ao longo da década, as contradições entre as instituições esportivas – dominadas pelo 

mundo europeu – e os processos de descolonização agudizam-se. Nas palavras de Jeremi Suri, 

a crise da década de 1960 se manifesta na percepção de que “um grande espectro de cidadãos 

criticava não apenas a competência dos líderes, mas também seus valores”.197 No caso das 

instituições esportivas, estes valores se pretendiam como universais.198 A premissa de que 

esporte e política não se misturavam pretendia englobar, em torno de associações esportivas 

monopolistas, todas os países do mundo. Pouco tempo antes, as instituições esportivas pareciam 

consolidadas. Em 1951, a aceitação da União Soviética era o passo necessário para o triunfo 

destas instituições.199 A incorporação da União Soviética ao movimento olímpico significava, 

em princípio, a certeza de que iniciativas contestatórias – como as Olímpiadas dos 

Trabalhadores, por exemplo – não seriam financiadas por uma superpotência.  

Uma certa sensação de estabilidade, progresso e crescimento político-econômico 

caracteriza a década de 1950. Em 1958, essa sensação é subitamente rompida. Na periodização 

proposta por James Hershberg, este ano representa o ato inaugural dos “anos de crise” da Guerra 

 
196 As origens da Commonwealth datam ainda do final do século XIX, porém ela passa a ser um instrumento de 

diplomacia inglesa com os processos de descolonização. Depois da descolonização da Índia em 1947, o país passa 

a integrar a Commonwealth. Era uma forma de manter o domínio inglês e a influência do país nas regiões, ainda 

que sem o controle político. O esporte desempenhou papel central nesse projeto de manutenção do domínio 

britânico. Os Jogos da Commonwealth substituíram os Jogos do Império Britânico em 1954, e passaram a se 

constituir na forma mais visível da influência britânica nestes países.  
197 SURI, Jeremi. Counter cultures: the rebellion against the Cold War order, 1965-1975. In: WESTAD, Odd Arne; 

LEFFLER, Melvyin. The Cambridge History of Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. p. 

460-481. 
198 Neste contexto, o COI era uma instituição branca, europeia, dominada por velhos, nobres, aristocratas e 

milionários. A primeira mulher só se tornou membro em 1983 enquanto a filiação do primeiro negro data 

justamente de 1961.  Por volta de 1970, Avery Brundage, o presidente do COI, respondia com ironia às perguntas 

dos jornalistas sobre a necessidade de transformações da instituição: “Sou um octogenário, e, além disso, 

capitalista e milionário [...]. Mas o que a juventude do mundo quer hoje? Vamos analisar. Eles estão insatisfeitos 

com o materialismo do mundo. Eles não querem a guerra, não é? Eles pensam que o clima do capitalismo é muito 

comercial. E o COI luta contra o quê? [...]. Você tem de admitir que nós estamos antenados com os desejos da 

juventude.”. AVERY Brundage faces the British press. 1 recorte de jornal. OR28. Jan. 1970. Arquivo do COI, 

Lausanne. 
199 Na FIFA e na IAAF, a aceitação da União Soviética antecedeu ao movimento olímpico. Por volta de 1946, ela 

já havia se filiado a estas instituições.  
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Fria, em período que se estende até 1963 com a crise dos mísseis em Cuba.200 Em 1958, a crise 

do estreito de Taiwan201 produziu efeitos imediatos nos monopólios esportivos da FIFA e do 

COI. Depois de fracassada uma tentativa de distensão entre China e Taiwan entre 1955 e 1957, 

Mao Zedong decide partir para a ofensiva, alterando a política externa de “coexistência 

pacífica”. Depois da revolução de 1949, Mao Zedong acreditava na mobilização das massas 

como passo necessário à consolidação da revolução chinesa, vista como algo contínuo. Para 

que o processo de transição do socialismo ao comunismo fosse bem-sucedido, a revolução 

socialista necessitava ser permanente, escorada na ampla mobilização das massas. A ideia de 

uma revolução continuada é a base de sustentação da política de “Grande Salto para a Frente”. 

No curto prazo, o resultado do “Grande Salto para a Frente” consistiu na ampla politização das 

várias esferas da vida social do Estado chinês. Taiwan aparece como o contraponto chinês, o 

inimigo criado internamente como uma própria forma de mobilização da sociedade civil 

chinesa interna. Com o inimigo, não há conciliação possível.202  

 China e Taiwan conviveram pacificamente no movimento olímpico e nas federações 

internacionais do esporte entre 1953 e 1958. Nas reuniões da FIFA, os delegados chineses não 

costumavam poupar os adjetivos quando se dirigiam ao presidente e ao Comitê Executivo. A 

beligerância chinesa certamente gerou um clima de animosidade e bloqueou qualquer 

possibilidade de composição, levando a uma crise que culminaria com a retirada da China do 

movimento olímpico como um todo.203 Com frequência, o problema evocava uma questão de 

jurisdição territorial. O artigo I da FIFA estabelecia que apenas uma associação nacional 

deveria ser aceita por país. Do ponto de vista do governo da China Comunista, Taiwan era uma 

província rebelde, que, cedo ou tarde, seria anexada ao continente. A recíproca era igualmente 

verdadeira: o governo comunista também não era reconhecido como legítimo. O problema é 

 
200 “Still, there can be little doubt that the period from 1958 to 1963 did indeed mark a turning point in the Cold 

War, as the tensions which had been accumulating since the end of World War II sharpened and intensified through 

a series of crises that repeatedly appeared to bring the globe to the precipice of nuclear war”. HERSHBERG, James 

G. The crisis years, 1958-1963. In: WESTAD, Odd Arne. Reviewing the Cold War: Approaches, interpretations, 

theory. London: Frank Cass, 1998. p. 303. 
201 Em 1958, Mao Zedong decidiu bombardear e proteger a Ilha de Jinmen (Kinmen). O bombardeio resultou na 

morte de cerca de 450 soldados chineses e 404 taiwaneses. Devido aos tratados de defesa mútua assinados por 

Taiwan e Estados Unidos, as tensões se elevaram e temeu-se a possibilidade de intervenção americana na região.  
202 Estas informações e análise tomaram por base o livro de JIAN, Chen. Mao’s china and the Cold War. Chapel 

Hill: The University of North Carolina Press, 2001. 
203 Para o cisma entre China e Comitê Olímpico Internacional, para uma visão geral conferir o de BERNASCONI, 

Gabriel. La longue marche Olympique chinoise: Mao 1949 – JO 2008 – Six Décennies de Diplomatie Sportive. 

Paris: Atlantica, 2008. 
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que ambos afirmavam no próprio estatuto entregue à FIFA, como passo necessário à filiação, 

deter o controle sobre o futebol de toda a China.204   

 Neste aspecto, vale anotar que o problema da jurisdição territorial não acometia 

exclusivamente a China/Taiwan, e, por conseguinte, estava longe de ser incontornável. No 

período da Guerra Fria, não foram poucos os estados nacionais cindidos ao meio. Este foi o 

caso das duas Coreias, das duas Alemanhas e dos dois Vietnãs. Nenhum deles admitia e/ou 

reconhecia a legitimidade da existência do outro.205 Todos estes países faziam parte da FIFA. 

Na prática, o que diferenciou o caso chinês destes citados acima foi a própria retórica virulenta 

dos delegados da China. No Congresso da FIFA de 1958, os delegados chineses acusaram o 

presidente inglês Arthur Drewry de ser um “lacaio do imperialismo, que seguia as ordens norte-

americanas”.206 Neste momento, a federação de futebol chinesa declara sua saída da FIFA. 

Intermediado pela União Soviética através do vice-presidente da FIFA Vladmir Granatkin, 

tentou ainda se estabelecer uma “política esportiva de boa vizinhança” com a federação de 

futebol da China Comunista, permitindo que este país disputasse partidas com membros da 

FIFA. Em 1972, Käser, rememorando as negociações, conta a Stanley Rous ter permitido – no 

período entre 1958 a 1960 – que a seleção da China jogasse partidas com “Iugoslávia, União 

Soviética, Albânia e Egito”.207 A pedido do Comitê Executivo, Granaktin chegou a viajar à 

China em busca de uma solução, mas pouco conseguiu fazer.208 Os chineses, entretanto, foram 

pouco responsivos às ofertas da FIFA. No final de 1958, os burocratas da FIFA tentaram 

 
204 Para a ruptura entre a China e a FIFA, o artigo é HOMBURG, Heidrun. FIFA and the Chinese Question, 1954-

1980: An Exercise of the Statutes. Historical Social Research, v. 1, n. 31, 2006. p. 69-72. 
205 O problema jurisdicional da China acometia a Alemanha Oriental/Ocidental, Vietnã do Sul/Norte, e Coreia do 

Norte e do Sul. Ao menos na FIFA, estes problemas foram contornados. Salvo situações excepcionais, quando 

alguns eventos eram realizados em países que não reconheciam um dos termos da relação, algo que escapava do 

controle dos dirigentes esportivos, houve problemas. Em 1961, houve a não concessão de vistos à equipe da 

federação de hóquei da Alemanha Oriental devido à doutrina Hallstein (o reconhecimento apenas da Alemanha 

Ocidental) adotada pela OTAN.  DICHTER, Heather L. ‘A game of political ice hockey’: NATO Restrictions on 

East German Sport Travel in the Aftermath of the Berlin Wall. In: DICHTER, Heather (ed.); JOHNS, Andrew 

(ed.). Diplomatic Games: Sport, Statecraft and International Relations since 1945. Lexington: University Press 

of Kentucky, 2014. Documentos diplomáticos ingleses, todavia, mostram como a própria Copa do Mundo de 1966 

esteve ameaçada por conta da presença da Coreia do Norte. O Reino Unido reconhecia apenas a Coreia do Sul, e 

não podia hastear a bandeira da Coreia do Norte em seu território, muito menos executar o hino do país antes dos 

jogos. Caso não concedessem vistos aos jogadores norte-coreanos, a FIFA ameaçava retirar a Copa do Mundo da 

Inglaterra. A solução de meio termo foi não tocar nenhum hino, nem hastear as bandeiras, antes das partidas, 

exceção feita a partida de abertura e a final do torneio. Sobre isso, ver FOREIGN AND COMMONWEALTH 

OFFICE. North Korean participation in the World Cup 1966. 1 relatório. The National Archives – London. 

Foreign and Commonwealth Office – 0371118150. 
206 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Congresso Ordinário da FIFA. 

Minutas [...]. Estocolmo: FIFA, 1958. FIFA Archives, Zürich. 
207 Brasil, muito provavelmente, se referia à equipe do Madureira, que disputou uma partida na China por volta de 

1964. Ver KÄSER, Helmut. [Correspondência]. Destinatário: Stanley Rous. Zürich, 12 jan. 1972. 1 carta. FIFA 

Archives, Zürich. 
208 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Reunião do Comitê de Emergência 

da FIFA. Minutas [...]. 6 jan. 1959. Barcelona, FIFA, 1959. FIFA Archives, Zürich. 
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estabelecer correspondência com a China, solicitando que eles fossem excluídos formalmente, 

seguindo o ritual jurídico. Os chineses não quiseram cumprir nem mesmo os formalismos 

jurídicos, e as cartas foram devolvidas à entidade lacradas. Isso, inclusive, levou a debates 

dentro do Comitê Executivo. Alguns acreditavam que, pelo fato de a China não ter cumprido 

os ritos necessários de desfiliação, ela deveria permanecer como membro.209  

 A não resposta dos chineses deve ser encarada como a própria negação simbólica do 

poder das instituições esportivas. Daí em diante, os chineses não reconheciam mais a 

legitimidade das instituições esportivas em regular o esporte mundial. Com a descolonização 

iminente da África e da Ásia, o medo era que outras associações nacionais pudessem seguir o 

caminho adotado pelo governo chinês, e não se filiassem a FIFA e ao COI. Pouco tempo antes, 

em 1955, o ano da conferência de Bandung, o ex-presidente do COI, o industrialista sueco 

Sigfried Edström escreveu a Avery Brundage, então presidente, circunscreveu o problema e a 

sua natureza:  

A liberação dos países de cor [coloured countries], que estavam em maior ou 

menor grau sob a tutela dos poderes ocidentais, como a Índia, o Paquistão, as 

Índias Holandeses, Argélia, Indochina etc. continua. Estas pessoas de cor na 

África e na Ásia estão agora se unindo, não apenas para resolver os seus 

próprios problemas, mas também para tentar influenciar e talvez liderar o 

mundo. No grande congresso de Bandung, em Java, é precisamente isso que 

está acontecendo agora, 29 países de cor estão participando. Eles não serão 

agressivos agora, mas, em alguns anos, eles terão mais coragem e, nós, os 

países ocidentais, já podemos sentir as dificuldades. É, portanto, altamente 

desejável que nós, os países ocidentais, defendamos nossos interesses em 

comum. Desta forma, nós teremos duas grandes partes do mundo [o Terceiro 

Mundo e os países Ocidentais].210 

  

  

 Em termos gerais, a conferência de Bandung – citada por Erdström – marcou a gênese 

da ideia de um bloco afro-asiático e da própria ideia de um “Terceiro Mundo” na arena 

internacional.211 Para fazer uso livre da imagem de Vijay Prashad, o terceiro mundo nunca foi 

 
209 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Reunião do Comitê Executivo da 

FIFA. Minutas [...]. Abr. 1959, Notas a Agenda, 10. FIFA Archives, Zürich. 
210 ERDSTRÖM, J. S. [Correspondência]. Destinatário: Avery Brundage. 22 abr. 1955. Coleção Avery Brundage, 

Caixa 42-43. Arquivos do Comitê Olímpico Internacional, Lausanne.  
211 “The Bandung Conference of 1955 consequently generated what has often been taken as self-evident: the idea 

of a Third World. Furthermore, in contrast to many contemporary understandings of this expression, the Third 

World was embraced as a positive idea and virtue, an alternative to past imperialism and the political economies 

and power of the US and the Soviet Union. It represented a coalition of new nations that possessed the autonomy 

to enact a novel world order committed to human rights, self-determination and world peace. It set the stage for a 

new historical agency, to envision and make the world anew.” LEE, Christopher. Introduction. In: ______. 

Making a world after empire. The Bandung Moment and its afterlives. Athens: Ohio University Press, 2010. p. 

15. 
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um lugar, e sim um projeto de intervenção diplomática em escala internacional.212 Reunidos na 

Conferência de Bandung, estes países haviam concordado com princípios amplos, muitos dos 

quais já haviam aparecido na Carta das Nações Unidas de 1944, como a defesa da 

autodeterminação dos povos, da assistência econômica mútua e a crítica ao imperialismo.213 O 

certo é que a saída da China das instituições esportivas abriu uma fresta para que os países do 

Terceiro Mundo fossem – como profetizou Erdström – “mais agressivos”. Em 1963, a 

realização dos Jogos das Novas Forças Emergentes (GANEFO) foi a própria síntese desta 

ofensiva.  

 Em 1955, o líder indonésio Sukarno havia sido um dos idealizadores da Conferência de 

Bandung. Ao lado de Nasser, do Egito, do Marechal Josep Tito, da Iugoslávia, e Kwame 

Nkrumah, de Gana, Sukarno era uma das principais figuras do movimento de países não-

alinhados. Desde o princípio de 1960, a organização dos Jogos das Novas Forças Emergentes 

parece ter estado na agenda política de Sukarno, preocupado em institucionalizar um evento 

esportivo consoante ao “espírito de Bandung”. Os jogos seriam batizados de os Jogos das Novas 

Forças Emergentes (em inglês, acrônimo Games of New Emerging Forces – GANEFO). O 

conceito de “novas forças emergentes” (New Emerging Forces – NEFOs) contrapunha-se à 

noção de “forças estabelecidas da velha ordem internacional” (Old Established Forces – 

OLDEFOs). Não obstante, o conceito de “novas forças emergentes” não deve ser visto como o 

sinônimo do conceito de Terceiro Mundo. O próprio Sukarno fazia questão de fazer a distinção 

entre “forças emergentes” e “países emergentes”. Nos países que representavam a ordem 

estabelecida, as forças emergentes existiam, mesmo que não preponderassem. Por essa razão, 

Sukarno convidou a tomar parte dos Jogos das Novas Forças Emergentes agrupamentos da 

sociedade civil (movimentos estudantis, sindicatos etc.) dos países considerados desenvolvidos, 

e que se contrapunham ao imperialismo.214 No fim das contas, a retórica de Sukarno acentuava 

 
212 PRASHAD, Vijay. The Darker Nations: A people history of the Third World. New York: The New Press, 

2008. p. 7. 
213 CHAKBARARTY, Dipesh. The legacies of Bandung: Decolonization and the Politics of Culture. In: LEE, 

Christopher. Making a world after empire. The Bandung Moment and its afterlives. Athens: Ohio University 

Press, 2010. 
214 No discurso de abertura de Sukarno aos Jogos das Novas Forças Emergentes, aparecem as duas imagens bem 

delimitadas. “This old world is not a world of friendship amongst nations. No, on the contrary, this old world is a 

world of exploitation of nation by nation […]. This old world is not a promising world: there is still nations under 

the heels of colonialism and imperialism”. E ainda sobre a distinção entre “Novas Forças Emergentes” e “Novas 

Forças de Estado”: “Listen well, mark my word from the very beggining I speak, I spoke of New Emerging forces. 

I never said New Emerging Country. No, New Emerging forces. These forces are to be found everywhere in the 

world. […] Let me take an an example. The Netherlands are an example of a new emerging state? No! But in the 

Netherlands do now exist the new emerging forces.” Cf. GAMES OF THE NEW EMERGING FORCES. Keynote 

speech of the President Sukarno in the inauguration of the GANEFO games. Documents for the preparation 

of GANEFO. Nov. 1963. Zürich, FIFA Archives, Indonesian Box, 1963-1964. 
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a dimensão do conflito nas relações internacionais: o velho e o novo mundo estão em constante 

luta política. Nesta filosofia da história, o conflito é visto como algo inexorável, e que só será 

posto com a gênese de uma nova ordem internacional. 215 

 A criação de GANEFO fazia parte da intenção de produzir essa nova ordem 

internacional. E, no entanto, ela foi precipitada pela crise esportiva causada pelos Jogos 

Asiáticos de 1962, realizado também na Indonésia.216 Depois de o governo indonésio se recusar 

a ceder vistos para os esportistas de Taiwan e Israel, o COI retaliou, e excluiu a Indonésia do 

movimento olímpico. Ao contrário dos chineses, que se retiraram voluntariamente dessa 

instituição, a decisão de excluir um comitê olímpico nacional era inédita. A medida de exceção 

levou os indonésios a contra-atacar e acusar o COI de atuar em favor do imperialismo e do 

colonialismo internacional. Neste sentido, eles aceleraram o processo para a criação de jogos 

esportivos e uma organização internacional que fosse capaz de se contrapor ao Comitê 

Olímpico Internacional na arena pública.217  

 De início, a correspondência diplomática inglesa mostra como essa empreitada não foi 

levada a sério.218 Muito rapidamente, entretanto, os indonésios conseguiram viabilizar a 

participação de cerca de 53 países. Em parceria com o governo chinês, o governo indonésio se 

comprometeu a custear todas as despesas com hospedagem, alimentação e transporte.219 No 

entanto, a retaliação do COI foi imediata. De pronto, o Comitê não reconheceu como legítima 

a realização dos jogos, e declarou que os atletas que participassem dos jogos seriam suspensos 

pelas federações internacionais correspondentes. Isso impedia que a maior parte dos países – 

como a URSS, por exemplo – enviasse os seus principais atletas, uma vez que quem participasse 

dos jogos de GANEFO não poderia competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano seguinte. 

 
215 GAMES OF THE NEW EMERGING FORCES. Keynote speech of the President Sukarno in the 

inauguration of the GANEFO games. Documents for the preparation of GANEFO. Nov. 1963. Zürich, FIFA 

Archives, Indonesian Box, 1963-1964. 
216 HONG, Fan; LUTAN, Rusli. The politicization of sport: GANEFO – a case study. Sport in Society: Cultures, 

Commerce, Media, Politics, v. 8, n. 3, p. 425-439, 2005. 
217 HUBNER, Stefan. The Fourth Asian Games (Jakarta, 1962) in a Transnational Perspective:  Japanese and 

Indian Reactions to Indonesia’s Political Instrumentalisation of the Games. The International Journal of the 

History of Sport (special issue Asia), v. 29, n. 9, 2012.  
218 Em fevereiro de 1964, o diplomata inglês na Indonésia escrevia à sede: “We might also say that, as Indonesia 

decision to press ahead with GANEFO is clearly detrimental to the spirit of International Sport, we hope that so 

little support may be forthcoming that she will be obliged to drop the idea.” PHILLIPS, S.C.J. S Lord. 

[Correspondência]. Feb. 18, 1963. The National Archives, London, UK. “The Ganefo Games – 1963”. 

FO/361169946. 
219 Os países que participaram de GANEFO: Afeganistão, Albânia, Argélia, Palestina, Arábia Saudita, Argentina, 

Bélgica, Birmânia, Brasil, Bolívia, Bulgária, Chile, Ceilão, Japão, República Dominicana, Finlândia, Guiné, 

Hungria, Indonésia, Iraque, Itália, Iugoslávia, Camboja, Cuba, Laos, Líbano, Mali, Marrocos, México, Holanda, 

Nigéria, Paquistão, França, Filipinas, Polônia, Alemanha Oriental, Coreia do Norte, República do Vietnã, 

República dos Países Árabes Unidos, China, Romênia, Síria, Somália, Tailândia, Tchecoslováquia, Tunísia, União 

Soviética e Uruguai.  
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Somente a China e a própria Indonésia, sem ligação com o movimento olímpico, enviaram seus 

melhores atletas e, por essa razão, lideraram com ampla folga o quadro de medalhas.220  

 

 

Figura 8 – Logo de GANEFO, União dos Estudantes de Praga, Tchecoslováquia 

 

 

 

Fonte: Arquivos da FIFA, Correspondência da Federação de Futebol da Indonésia. 

 

  

 Adotada pela maior parte dos países, a solução foi o envio de representantes esportivos 

de um segundo escalão, que não competiam em alto nível, muitas vezes enviados à revelia dos 

próprios comitês olímpicos nacionais.221 Em alguns casos, o próprio Estado enviava os atletas 

diretamente, passando por cima das entidades da sociedade civil que controlavam o esporte. No 

caso dos países do Terceiro Mundo, o esporte dependia diretamente da ação estatal, e os comitês 

olímpicos nacionais podiam fazer muito pouco para evitar o envio de atletas. Noutros casos, 

 
220 Para o quadro de medalhas, ver o anexo.  
221 No arquivo do Comitê Olímpico Internacional, há uma vasta correspondência.  
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eram associações da sociedade civil mesmas, ligada a movimentos sindicais, ao partido 

comunista ou a movimentos estudantis, que enviaram seus representantes. Este foi o caso da 

Holanda, da Alemanha, além do próprio Brasil e da Argentina. Outros países, como a 

Tchecoslováquia e a União Soviética, enviaram apenas os atletas de esportes, que não faziam 

parte do programa olímpico, como era, à época, o tênis de mesa. Sem vínculo com o movimento 

olímpico, não haveria sanção possível.   

 Disponíveis no Itamaraty, os documentos sobre a participação do Brasil nos jogos 

sevem para pensar sobre a ambiguidade que muitos países adotaram em relação aos jogos.222 A 

delegação brasileira foi composta por membros da Confederação Brasileira de Desportos 

Universitários, vinculada diretamente ao Ministério da Educação e Cultura. É estranho porque 

tanto o COB quanto o MEC diziam, oficialmente, que a delegação viajava à sua revelia.223 

Além da delegação esportiva, três jornalistas foram cobrir o evento, entre eles, o jornalista Paulo 

Francis, do Última Hora, um do Jornal do Commercio e um da TV Tupi. O Itamaraty indicava 

que era necessário prestar a assistência possível aos jornalistas e forneceu, inclusive, cheques 

no valor de 300 dólares para cada um.224 As instruções recomendavam também que o corpo 

diplomático comparecesse ao evento e às festividades de GANEFO, aproveitando a 

oportunidade para aproximar as relações entre o Brasil e a Indonésia. Os principais atletas do 

Brasil acabaram não participando do evento, com medo de represálias do COI. Mesmo assim, 

o jornalista brasileiro presente na cerimônia de inauguração não deixou de notar que a multidão 

do estádio de Jacarta veio abaixo quando a delegação brasileira entrou e gritava o nome de 

Pelé.225  

 
222 “Posição do Brasil em face da nova organização esportiva. Ganefo. Chegada dos atletas. Resposta a seu 

telegrama 48. Está a caminho de Jacarta uma Delegação de atletas brasileiros, acompanhada de três jornalistas, a 

fim de participar dos jogos da GANEFO. O governo indonésio forneceu 24 passagens aéreas. Estamos informados 

de que a delegação viaja à revelia do MEC, depreendendo-se daí que a mesma se reveste de caráter não-oficial. 

Vossa senhoria deverá, não obstante, recebê-la, dispensar-lhes a assistência de que carecem, não devendo esquivar-

se de participar das cerimônias, dada a importância que o governo deste país atribui ao evento. Pela CT-62 [que 

desapareceu], essa Embaixada foi devidamente informada da posição do Brasil face a GANEFO. Os jornalistas 

em questão são Paulo Francis, da Última Hora, José Anchieta Nóbrega, do Jornal do Comércio e Israel Alves de 

Castro, da TV Tupi. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. [Telegrama expedido de Brasília]. 

Destinatário: Embaixada do Brasil em Jacarta. Brasília – DF, 6 nov. 1963. 1 telegrama. Arquivo Itamaraty, Brasília 

– DF. 
223 CARNEIRO, Alexandre dos Reis. [Correspondência]. Destinatário: Otto Mayer. Rio de Janeiro, 30 dez. 1963. 

1 telegrama. GANEFO/001, Jogos Das Novas Forças Emergentes. Arquivo do Comitê Olímpico Internacional, 

Lausanne. Mayer é secretário do COI. 
224 “Autorização número 270.19655. Essa embaixada está autorizada a sacar a quantia de 300 dólares em favor do 

jornalista José de Anchieta da Nobrega, em razão de difusão cultural.” 

“Chegará a essa capital dia 8, o jornalista Paulo Francis. Rogo-lhe prestar assistência.” 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. [Telegrama expedido de Brasília]. Destinatário: Embaixada 

do Brasil em Jacarta. Brasília – DF, 8 nov. 1963. 1 telegrama. Arquivo Itamaraty, Brasília – DF. 
225 Jornal do Commercio, 11 nov. 1963.  
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 GANEFO perturbava a ordem estabelecida porque colocava de ponta-cabeça os 

princípios estruturantes das instituições esportivas. Na carta que inaugura esta subseção, o 

desespero do Marquês de Exeter se dava justamente porque sua militância esportiva e os valores 

que a guiavam eram invertidos. Se os valores do COI e da FIFA fossem criticados, o monopólio 

e a legitimidade destas instituições corriam sim sérios riscos. A crítica era, fundamentalmente, 

aos “motivos políticos” das instituições terceiro-mundistas:  

 

Os motivos políticos por detrás de GANEFO têm causado preocupação para 

as federações esportivas internacionais estabelecidas. GANEFO foi repudiado 

por órgãos governamentais como a IAAF e o COI. O último foi descrito como 

um braço do imperialismo pelo ministro dos esportes da Indonésia.226  

 

 

 No fundo, a crítica de GANEFO era filosófica, e o seu principal alvo era a premissa de 

que esporte e política não se misturavam. Depois do que havia ocorrido com a China e com os 

episódios dos Jogos Asiáticos na Indonésia, houve a constatação de que os dirigentes do COI 

serviam ao imperialismo e ao colonialismo. Tratava-se, isto sim, de uma crítica aos valores 

defendidos pelas instituições esportivas internacionais e, por essa razão, essa organização 

incomodou tanto os membros das instituições esportivas tradicionais. Para o ministro dos 

Esportes da Indonésia, S. L. Subandrio, esporte e política se misturavam sim. Negar a relação 

entre esporte e política somente favorecia as forças estabelecidas, que, desta forma, 

conservavam o status quo e continuavam a fazer política sem proclamá-la. Para as novas forças 

emergentes, o melhor a fazer era expor essa relação e, a partir daí, pleitear suas necessidades. 

Mesmo assim, é interessante notar que os idealizadores de GANEFO não criticavam 

abertamente os princípios teorizados na Carta Olímpica, idealizados por Pierre de Coubertin. 

Pelo contrário, na atuação política do COI, os membros estavam “distorcendo os princípios 

fundadores” da Carta Olímpica. Na visão dos idealizadores de GANEFO, a expulsão da 

Indonésia do COI era uma forma clara através da qual os imperialistas e os colonialistas 

manipulavam os princípios supostamente universais da Carta Olímpica. GANEFO seria, nesta 

linha, exatamente a regeneração dos ideais do Barão de Coubertin, postos, desta vez, em prática 

pelos países do Terceiro Mundo.227 

 O conflito inexorável entre o COI e GANEFO demandava a reorganização da estrutura 

política do esporte como um todo. Se a estrutura das associações esportivas internacionais 

 
226 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE. Games of the New Emerging Forces Speech by Subandrio 

on Sport and Foreign relations.  The National Archives, London, UK. FO361169946. 
227 GAMES OF THE NEW EMERGING FORCES. Documents (Preparatory for the Organization of 

GANEFO). Documentos diversos. FIFA Archives, Zürich, Indonesian Box, 1963-1965. 
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refletia logicas eurocêntricas, era preciso construir um novo modelo, mais adequado às nações 

terceiro-mundistas. Seriam, necessariamente, quatro vice-presidências, uma concedida a cada 

continente. A da Ásia ficaria a cargo da China; a da África, com o Egito; e a da Europa, com a 

União Soviética. Não se chegou, ao final, a um consenso sobre quem ocuparia a vice-

presidência da América. A ideia de China e União Soviética era conceder o posto a Cuba, o que 

foi muito malvisto pelos demais representantes dos países latino-americanos no Congresso. 

Eles pontuaram que, naquele momento, a maior parte dos países do continente não reconhecia 

o governo de Cuba e que seria complicado entregar a vice-presidência da entidade à ilha. O 

assento americano terminou vago. As dificuldades de GANEFO não parariam por aí.228 

 De toda forma, a ofensiva de GANEFO teve como consequência imediata o 

fortalecimento dos atores do bloco periférico nas instituições esportivas. Para os dirigentes do 

COI, somente aí ficou claro que era preciso criar mecanismos de sedução dos países africanos 

se se quisesse manter o movimento olímpico unificado. Na visão de Terry Gitersos, GANEFO 

acelerou o ingresso dos países africanos no movimento olímpico.229 Até ao menos 1967, não 

estava claro se essa iniciativa de GANEFO perduraria. Essa rivalidade imputava um desafio às 

instituições estabelecidas. Para evitar uma cisma no mundo esportivo, era preciso trazer os 

países da África para o coração do movimento olímpico. Perdê-los para GANEFO era uma 

possibilidade real por volta de 1964, como mostra a própria correspondência entre o Marquês 

de Exeter e o presidente Avery Brundage: 

 

Se nós quisermos manter o mundo olímpico junto, nós não devemos deixar 

estes 37 países da África serem levados ao campo de GANEFO, o que pode 

acontecer muito rapidamente. Beijing agora é muito ativa na África, e o Congo 

Brazaville recentemente recebeu um empréstimo de 20 milhões de dólares. Os 

egípcios estão organizando um segundo jogo de GANEFO no Cairo em 1967. 

[...] a Embaixada da Indonésia da Suíça está convidando as federações 

nacionais para o aniversário de um ano dos Jogos de GANEFO. Isso, muito 

provavelmente, está acontecendo em outros lugares. Os países árabes e alguns 

outros são simpáticos à ideia.230 

  

 Liderados pela coalizão chino-indonésia, GANEFO acentuava a dimensão do conflito 

nas relações internacionais. Os idealizadores de GANEFO acreditavam que o melhor a fazer 

era destruir as instituições esportivas tal como existiam a partir de um processo de revolução 

 
228 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE. Whether to attend GANEFO, opening and functions as 

official UK representative. Enclosure: Report Foreign Office and Whitehall Distribution. No. 117. Ganefo. 8 

nov. 1963. 1 relatório. The National Archives, London, UK. FO-361/169946  
229 GITERSOS, Terry Vaios. The Sporting scramble for Africa: GANEFO, the IOC and the 1965 African Games. 

Sport in Society, v. 14, n. 5, p. 645-659, 2011.  
230 BRUNDAGE, Avery. [Correspondência]. Destinatários: David Burghley, Marquess of Exeter. 28 nov. 1964. 

1 carta. Arquivo do Comitê Olímpico Internacional, Lausanne. 
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institucional. Essa corrente política nunca foi, entretanto, hegemônica nos países do Terceiro 

Mundo. Outros agentes acreditavam que o melhor a fazer era transformar as instituições 

esportivas já existentes a partir de dentro em um processo de reformas graduais. No entanto, o 

efeito de GANEFO foi reposicionar os países do bloco afro-asiático, tornando-os mais fortes 

no seio das instituições esportivas. Em outras palavras, foi a existência de uma tentativa 

fracassada de revolução institucional que, em um primeiro momento, viabilizou as reformas e 

criou as condições para fortalecimento do bloco do Terceiro Mundo nestas instituições. 

 Nos países do continente africano, os defensores da tradição reformista preponderaram. 

Para estes, estas instituições esportivas já estavam consolidadas na arena global. Unidos no 

combate ao apartheid sul-africano, estes eventos internacionais constituíam-se em um 

importante instrumento de pressão e de luta política pela liberação do continente. O problema 

é que a questão racial nunca foi encarada como um problema de fato pelos dirigentes do COI e 

da FIFA. Em 1963, a África do Sul foi expulsa do COI, e isto deve ser visto como uma 

decorrência direta do fortalecimento deste bloco produzido por GANEFO, e pelo consequente 

recuo do bloco europeu. Na mesma época, os africanos realizam os primeiros jogos regionais 

em Brazaville. Desta vez, a postura tanto no COI quanto na FIFA é de conceder todo o apoio 

político-esportivo. O congolês Jean Claude Ganga, então presidente do Conselho Esportivo 

pelo Esporte Africano, e que viria, no futuro próximo, ser um dos principais aliados de João 

Havelange tanto na FIFA quanto no próprio COI, estava envolvido diretamente na organização 

dos Jogos.231 Avery Brundage, então presidente, escreve diretamente a Ganga: 

 

Nós estamos muito felizes em encontrar uma apreciação geral dos princípios 

do movimento olímpico na África. Se o esporte ficar livre da interferência 

política, muito mais pode ser feito pela unidade do continente africano do que 

qualquer outro meio.232 

 

 O medo de Brundage, como se viu na carta anterior, era de que os países africanos se 

bandeassem para “o campo de GANEFO”. Esse medo fez com que Stanley Rous, Avery 

Brundage e o próprio Lord Burghley comparecessem aos jogos de Brazaville no sentido de 

estreitar as relações entre as federações nacionais, os países africanos e o movimento olímpico. 

 
231 Presidente do Conselho para o Esporte Africano, Jean Claude Ganga foi uma das figuras centrais na luta contra 

o apartheid, era presente tanto na FIFA quanto no COI. A resistência a sua participação fez com que só fosse eleito 

membro do COI em 1981, após a vitória de Samaranch. No final da vida, Ganga esteve envolvido em escândalos 

de corrupção. Publicou um livro de memórias em francês, Combats pour les sport africain, publicado em 1983, 

em que conta a luta do apartheid através do esporte.  
232 BRUNDAGE, Avery. [Correspondência]. Destinatário: Jean Claude-Ganga. 1 carta.  HFCO2 AFRIC/003. 

Correspondance, 1963-1965. 



117 

 

 

Em correspondência com o Ministério das Relações Exteriores, o próprio Burghley fez questão 

de enfatizar como a sua participação era importante: “mesmo que seja caro e inconveniente, eu 

estou pretendendo passar alguns dias por lá. Isso vai me permitir cimentar as amizades e ganhar 

a confiança dos representantes dos outros países, o que é absolutamente vital na batalha que se 

terá contra a China na participação de GANEFO no Cairo daqui a dois anos”.233 

 Os dois adjetivos – caro e inconveniente – utilizados por Burghley para descrever sua 

viagem ao Congo funcionam como uma metáfora das transformações impostas pela década de 

1960.  Era certamente “caro” às instituições estabelecidas a inclusão dos países do bloco afro-

asiático. Havia aí um custo econômico e político a pagar para se reter o monopólio das 

instituições esportivas. Aquilo era também “inconveniente”. Nenhum dos dirigentes europeus, 

formados em uma tradição racista e colonial, estava satisfeito com o rumo da história. Era, 

entretanto, necessário. Na carta, Burghley fazia menção ao segundo evento de GANEFO que 

seria, em tese, realizado no Egito, na África, em 1967. Idealizada por Burghley, a “batalha de 

Cairo” nunca ocorreu. Estes jogos foram deslocados para o Camboja, e já não contaram com o 

mesmo entusiasmo e adesão do evento de 1963. Em 1967, não estavam mais dadas as condições 

objetivas para a realização de um evento dessa natureza. A União Soviética participou de 

GANEFO com objetivos mais estratégicos do que por ideologia. Os soviéticos haviam 

investido capital político no movimento olímpico, e não tinham interesse em patrocinar evento 

dessa natureza. A partir de 1965, com a crise sino-soviética, os delegados russos se afastaram 

de vez.234 No mesmo ano de 1967, Sukarno, o presidente da Indonésia, sofreu um golpe, 

patrocinado pela CIA e pelo governo norte-americano, e liderado internamente pelo general 

Suharto. Sukarno foi levado a prisão domiciliar, onde morreu por volta de 1970. Mesmo os 

chineses – a partir de 1968 – passam a se voltar cada vez mais aos problemas internos levados 

a cabo pela revolução cultural maoísta, em um isolamento relativo do resto do mundo que 

seguiria até 1971. O Egito, que deveria sediar os Jogos, alegou problemas financeiros, e passou 

a investir cada vez mais na construção de uma liderança africana dentro do COI. Na prática, 

firmava-se progressivamente no continente africano a ideia de que o melhor a fazer era ganhar 

espaço nas instituições esportivas internacionais já existentes. A posição do Egito em não sediar 

o evento exprimia bem essa mudança de posição. Com a participação da Coreia do Norte, China 

 
233 BURGHLEY, David. The First African Games at Brazzaville, 1965 [carta sobre a participação de Jean 

Claude Ganga]. Destinatário: Ministério das Relações Exteriores. 9 mar. 1965. 1 carta. FO371/181634. The 

National Archives, London, United Kingdom, 1966.  
234 PARKS, Jenifer. Red sport, red tape: The Olympic Games, The Soviet Sports bureaucracy and the Cold War, 

1952-1980. 2009. Dissertação (Mestrado em História) – College of Arts and Sciences, University of North 

Carolina, Chapel Hill, 2009.  
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e outros países da Ásia, a segunda edição do Camboja teve um impacto bem menor do que a 

primeira.  

 No entanto, a marca de GANEFO foi impressa na história das federações esportivas da 

década de 1960. Com a ameaça de GANEFO, os dirigentes do COI precisaram recuar na 

questão da África do Sul, além de conceder mais espaço e representação política a dirigentes 

africanos, filiando membros e comitês olímpicos nacionais destes países. Daí em diante, eles 

seriam muito mais fortes para pressionar por suas próprias demandas. Na FIFA, Stanley Rous 

criou o Programa de Desenvolvimento Técnico, uma resposta direta às demandas do Terceiro 

Mundo. Salvo outra indicação, este programa foi o primeiro programa de desenvolvimento 

criado por uma instituição esportiva. Quanto mais se concedia espaço as nações recém-

descolonizadas, tanto mais se fortaleciam estas federações. E é sobre isso que se falará agora. 

 

2.3 STANLEY ROUS, 1961 

 

 Quando Stanley Rous foi eleito presidente da FIFA, ele já era o dirigente de futebol 

mais conhecido no mundo há pelo menos duas décadas.235 As primeiras referências à sua figura 

no arquivo da FIFA datam de 1927, à época um juiz em plena atividade.236 Em 1934, Rous foi 

um dos seis candidatos para a principal posição da burocracia da Football Association – a de 

secretário-geral.237 Rous assumiu em meio a uma crise institucional. A década de 1920 havia 

assistido ao crescimento do rugby na Inglaterra, especialmente nas escolas da elite e nas 

universidades, algo que preocupava os burocratas da Football Association. Na interpretação 

dos dirigentes da FA, o crescimento do rugby passava pela existência de material humano 

qualificado, em especial de técnicos e professores, para lecionar o esporte.238 No futebol, essa 

mão de obra qualificada simplesmente não existia. Rous, então, elabora um plano de contenção 

 
235 Isso era algo reconhecido pelos seus pares. Walter Winterbottom, o representante da Football Association no 

Congresso, abriu o discurso de sua eleição da seguinte forma: “I don't think it is any exaggeration to say that Sir 

Stanley is the best known figure in football in the world. Not only is he known by reputation, but he is known 

personally to many people. His dignified presence and his husky voice must be known in all football circles from 

Japan in the East to Peru in the West”. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. 

Minutes of the Extraordinary Congress of FIFA at London, 28/29th, September, 1961. London, Sep. 1961. 

FIFA Archives, Zürich. 
236 A primeira referência foi encontrada pelo FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. Federation International de Football Association – Official Communications, ano 4, n. 30. 

Rous apitaria outros jogos internacionais, como Itália e Suíça em 1934; Bélgica e Holanda em 1927.  
237 Na semana anterior, Rous era um juiz em atividade, e havia apitado a final da FA Cup entre Portsmouth e 

Manchester City para uma plateia de cem mil espectadores. Cf. ROUS, Stanley. Football Words – a lifetime in 

sport. London: Faber and Faber, 1978. 
238 WALL, Frederick. Fifty years of football. London: Cassell and Company, 1932. Para uma visão acadêmica, 

COLLINS, Tony. A social history of English rugby union. London: Routledge, 2009. 
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do rugby, e, para tanto, cria o Football Association Coaching Scheme, um curso anual destinado 

à formação de técnicos de futebol.239 Em 1939, o Boletim da FIFA saudava a iniciativa da FA 

como “exemplo que deveria ser seguido pelos demais países europeus”.240 

Com o curso, Rous não apenas resolvia querelas internas, como também abria 

possibilidades internacionais. Ao contrário dos seus antecessores, a visão de Rous sobre o jogo 

era menos restrita aos domínios do Reino Unido.241 O simples fato de ter apitado partidas fora 

do Reino Unido o fez observar a popularidade do futebol em termos continentais.242 Neste 

sentido, a criação do curso de técnicos terminou sendo útil para fornecer mão de obra para 

países interessados em captar técnicos ingleses. Antevendo os processos de descolonização, 

Rous imaginava que o futebol pudesse se constituir em um espaço de contínuo domínio cultural 

e simbólico da Inglaterra, fundamental na preservação dos laços entre a metrópole e as ex-

colônias. O efeito inesperado da criação do curso de técnicos da Football Association foi a 

conversão de Rous em uma celebridade mundial.243 

 Neste caso, o difícil não é entender como Rous foi eleito presidente da FIFA, mas sim 

compreender por que razão isso não aconteceu antes. Na década de 1950, Rous era mais 

conhecido do que o indicado da FA à presidência da FIFA, Arthur Drewry, eleito em 1956.244 

Nacionalmente, Drewry era uma figura de relevo; mas sua atuação fora do Reino Unido é 

 
239 Em 1935, o Boletim da FIFA repercutia o primeiro curso de instrução para técnicos, criado pela Football 

Association. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. World’s Football. Official 

Bulletin of FIFA, Zürich, n. 48, 1. Sep. 1935. p. 4. A matéria assumia a forma de uma carta, assinada pelo próprio 

Rous. “Instructional Course for Coaches. The Football Association held for the first time an Instructional Course 

for Coaches, which has been very successful. Mr. S. F. Rous was so kind to communicate, upon a question of the 

Secretariate, the following details : "The object of the Course was to provide an opportunity for Coaches and others 

who are Trainers of Footballer to enjoy expert teaching, in Physical Training and Games Football Technique and 

Tactics, Theory and Practice Teaching, and Elementary Psychology, and treatment of minor ailments and injuries. 

Nearly one hundred Coaches and Trainers attended the Course and from the conversations I had with them and 

the many letters I have received from them since the Course finished, they all seem unanimous that the instruction 

received will be of immense value. Mr. Major, the Principal of the Carnegie Physical Training College, Leeds, 

gave lectures on the needs and requirements of the School Coach, the obstacles he would sometimes be up against, 

and the "methods of teaching schoolboys. He also explained the psychology of training to bring the mind into the 

work, and make it enjoyable and more successful. Mr. Wilson, the physical instructor, put into practice Mr. Major's 

Theories. Mr. Hogan gave lecture-demonstrations on football technique and Mr. Creek on football tactics. Dr. 

Cove-Smith referred in simple language to common injuries which occur on the football field, the care of such and 

what one should guard against. Everyone agreed that the Course is something which has been wanted for years, 

and we hope, therefore, that will be an annual event to be extended over a period a week or a fortnight”. 
240 “Classes for football Coachs and instructors”. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. Football World. Official Bulletin of FIFA, Zürich, Apr. 1939.  
241 GREEN, Geoffrey. The History of the Football Association. London: The Naldrett Press, 1953. Cf. também, 

BECK, Peter J. Scoring for Britain: International Football and International Politics. London: Routledge, 1999.  
242 A partida apitada por Rous entre Itália e Hungria, por exemplo, teve um público de mais de 50 mil pessoas, 

além de uma renda expressiva. Rous via o desenvolvimento do esporte fora da Inglaterra, e, com isso, assumia 

uma posição menos dogmática do que seus pares britânicos.  
243 Sobre a ideia de Rous de que o futebol poderia se constituir como um espaço de domínio britânico, conferir 

TOMLISON, Alain. Fifa and the man who made it. Soccer & Society, v. 1, issue 1, 2000. p. 55-71. 
244 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Congresso Ordinário da FIFA, 1956. 

Minutas [...]. Lisboa, 1956. FIFA Archives, Zürich. 
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praticamente desconhecida.245 Alguns autores chegam mesmo a afirmar que Rous era, de fato, 

“a força motriz” por trás de Arthur Drewry.246 Por que, então, naquele momento foi Arthur 

Drewry escolhido como o candidato da Football Association, e não Stanley Rous? Embora 

tenha sido agraciado com o título de Sir por seus serviços prestados como organizador dos 

Jogos Olímpicos de 1948, Rous era egresso de uma família de classe trabalhadora, oriunda de 

uma pequena comunidade de pescadores.247 Na sua autobiografia, Rous conta que seus pais não 

tiveram os recursos econômicos necessários para enviá-lo a Cambridge.248 Ao contrário de 

muitos dirigentes ingleses, que ocuparam postos semelhantes, Rous não tinha origem 

nobiliárquica.249 Muito pelo contrário, ele havia sido professor de inglês em uma pequena 

escola do interior da Inglaterra. O segundo ponto era que, na burocracia da Football 

Association, a posição de secretário-geral era uma função remunerada. Drewry, por sua vez, 

era o chairman da associação [o presidente], uma figura amadora. Receber dinheiro por serviços 

prestados ao futebol não trazia apenas uma questão moral, mas criava barreiras de natureza 

jurídica. De acordo com os estatutos, os candidatos à presidente da FIFA não poderiam ocupar 

cargo remunerado no futebol por ocasião do pleito. Para se candidatar, Rous precisava abrir 

mão do seu salário sem garantias.250  

 Em 1961, a Football Association precisava de Stanley Rous na FIFA. Rous era tanto 

mais necessário porque as transformações pelas quais passava o mundo ligavam o sinal de 

alerta. 1961 assistia à tentativa fracassada da invasão da Baía dos Porcos, o início da construção 

do muro de Berlim e o acirramento do conflito do Vietnã. O escalonamento da tensão entre 

Estados Unidos e União Soviética movia a Guerra Fria em direção ao sul, e tinha como 

consequência a aceleração dos processos de descolonização. A força, a violência e as 

 
245 Seu nome aparece pouco na documentação da FIFA antes da sua eleição, e o pesquisador não encontrou 

referências a sua atuação na correspondência do ministério das relações exteriores britânico. Aparentemente, 

Drewry teve um papel de destaque na formulação do sistema confederativo em 1950, mas foi só. Rous, por outro 

lado, mediou o ingresso de uma série de federações internacionais na FIFA em um processo que percorreu a década 

de 1940 e 1950. 
246 TOMLISON, Alain. Fifa and the man who made it. Soccer & Society, v. 1, issue 1, 2000. p. 55-71. 
247 COMITÉ ORGANISATEUR DE LA XIV OLYMPIADE. London, 1948. Official Book of the Olympics. 

London: Comite Organisateur de la XIV Olympiade, 1948.  
248 ROUS, Stanley. Football Words – a lifetime in sport. London: Faber and Faber, 1978. 
249 Outros dirigentes ingleses, que ocuparam posições semelhantes, o tinham. Basta pensar, por exemplo, no 

Marquês de Exeter, presidente da Federação Internacional de Atletismo Amador.  Na sua autobiografia, fica 

subentendido que, embora tivesse os requisitos acadêmicos, seus pais não conseguiram amealhar os recursos para 

enviá-lo a Cambridge. 
250 O artigo dos Estatutos da FIFA n. 27 vetava a participação de “paid officials” (funcionários remunerados) como 

membros do Comitê Executivo. Caso fosse eleito, Rous faria parte do Comitê Executivo porque era presidente. 

Este debate foi realizado no Comitê de Urgência. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. Aux associations nationales à la FIFA. Concerne: Candidats à la presidence de la FIFA 

[Carta Circular nº 8]. Destinatários: Associações Nacionais junto à FIFA. Zürich, 8 ago. 1966. 1 carta circular. 

FIFA Archives, Zürich. 
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possibilidades da descolonização foram traduzidas por Frantz Fanon, em Os condenados da 

Terra, obra síntese deste tempo. Fanon conclama os povos descolonizados não apenas à 

independência, mas também à assistência mútua internacional em defesa de um projeto pós-

colonial.251 Essas ideias encontravam eco em projetos políticos mais sólidos, e na 

movimentação internacional de lideranças dos países recém-saídos da colonização. Em 

setembro de 1961, era realizada a Conferência de Belgrado. Movimento liderado por países 

como Iugoslávia, Gana, Egito, Senegal e Indonésia, seus princípios poderiam ser definidos de 

forma muito ampla como “cooperação econômica e assistência mútua, neutralidade política 

conforme esboçada em Bandung e a defesa do princípio da autodeterminação dos povos”.252 A 

fundação do Movimento dos Países Não Alinhados em Belgrado significou um avanço em 

relação a Bandung. Era uma tentativa de dar concretude e forma políticas às ideias teorizadas 

em 1955.  

 A história da FIFA se conecta a essas transformações mundiais e, não raro, o debate 

político “veste a carapuça” da discussão técnico-jurídica. Desde 1955, havia uma comissão 

destinada a reformar os estatutos da instituição, considerados antiquados ao mundo pós-1945. 

Os principais debates visavam à reestruturação do Comitê Executivo, dando mais força às 

nações da Ásia e da África, sem que a Europa perdesse a maioria. Teorizado por ingleses e 

argentinos no Congresso de 1950, o sistema confederativo se apresentava como uma forma de 

garantir o peso da Europa e da América do Sul dentro da FIFA, assegurando a autonomia 

necessária para o seu próprio desenvolvimento. Essa autonomia deveria ser ajustada a contento, 

pois havia o receio de que se ela fosse excessiva isso significaria o “suicídio da FIFA”.253 Nos 

termos propostos, o sistema confederativo funcionava relativamente bem na maioria dos 

continentes, mas – para citar uma carta do secretário-geral Helmut Käser – “a situação da Ásia 

era especial”254. Por conta de questões geopolíticas, diversos países optaram por não se filiar à 

Confederação Asiática de Futebol, que acabou hegemonizada por malaios, israelenses, sul-

coreanos, japoneses e tailandeses. Essa situação perdurou e os países do bloco árabe (exceção 

 
251 FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Prefácio de Jean Paul Sartre. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1979.  
252 WESTAD, Odd. Arne. The Global Cold War – third world interventions and the making of our times. 

Edição Kindle. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.  
253 THOMMEN, Ernst. [Relatório a respeito da modificação dos Estatutos, pelo Comitê instituído no 

Encontro do Comitê Executivo de Outubro de 1959 em Zurique]. 1 relatório. FIFA Archives, Zürich. 
254 Em carta perguntando sobre a situação da China na Ásia, o secretário-geral Helmut Käser definiu a situação 

desta forma. TEIK, Koe-Wai. [Correspondência]. Destinatário: Helmut Käser. 19 dez. 1972. Malásia, 

Correspondência, 1963-1972.  
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feita ao Irã) e da Ásia “comunista” (Coreia do Norte, Vietnã, República do Khmer) eram 

afiliados diretamente à FIFA, e não disputavam as competições da AFC.255 

 A discussão do sistema confederativo estava no bojo do debate sobre o que fazer com 

as novas federações, ingressadas na FIFA desde o processo de descolonização. A eleição de 

1961, que consagrou Stanley Rous, representou o ápice dessas discussões. Ela assistiu ao 

embate político entre quatro candidatos, agrupáveis em três projetos políticos distintos. O suíço 

Ernst Thommen, o presidente em exercício da FIFA, e o italiano Ottorino Barassi, o presidente 

da Federação Nacional da Itália, representavam a mesma vertente ideológica. Hegemônicos na 

Europa, eles não conseguiam se constituir como força política alternativa à dominação britânica 

na FIFA. Essa ala se caracterizava por um conservadorismo radical. Não custa, aliás, mencionar 

que, neste contexto, essa ala mais radical era apoiada por setores da América do Sul. Embora 

restritos, os indícios levam a crer que os dirigentes da América do Sul não formavam um bloco, 

além de atuar pragmaticamente em termos eleitorais. No entanto, quando se tratava de apoiar 

projetos radicais, que retirassem direitos das federações asiáticas e africanas, os dirigentes sul-

americanos se mostravam alinhados. Naquele momento, os dirigentes de futebol latinos não se 

viam como parte do “Terceiro Mundo”. Naquele contexto, o sucesso das equipes nacionais e 

de clubes da América do Sul era evidente, maior, inclusive, do que o da própria Europa. Neste 

sentido, futebolisticamente os dirigentes sul-americanos acreditavam ser do primeiro time do 

futebol mundial, e apoiariam medidas excludentes “em nome da técnica”, pois julgavam que 

seriam beneficiados por elas.256 Esse grupo pretendia orientar a natureza das reformas para a 

redução dos direitos políticos dos países descolonizados, alterando a própria natureza 

estatutária da FIFA, e substituindo o sistema de um país por voto por um sistema de pesos 

ponderados. Escrito em 1960, o artigo The World Sports Organisation Requires Modernising, 

de Otorrino Barassi deve ser encarado como uma espécie de manifesto político: 

 

O fato esportivo não é um fato político, mas essencialmente técnico. E não é 

possível que a Inglaterra, a mestra dos esportes, potente e forte Associação 

Nacional, conte tanto como as novas, jovens e pequenas associações. Deve-

se, assim, estudar uma nova forma de distribuição do poder político – como 

já é o caso em muitos outros esportes, que leve em conta a diferença entre as 

nações. Tememos seriamente sobre o que pode acontecer, caso o grupo de 

novas associações esportivas, da África e da Ásia (e cito os continentes apenas 

para dar um exemplo) formem uma maioria no Congresso da FIFA, e 

comecem a tomar decisões sem consultar o bloco sul-americano ou europeu. 

 
255 Sobre os torneios da Ásia, o primeiro – em 1956 – contou com a participação de Hong Kong, Israel, Vietnã do 

Sul e Coreia do Sul. Essa “situação especial”, que excluía do bloco a Ásia comunista e os países árabes, da 

Confederação permaneceu como tal até 1972.  
256 Conferir discussão mais adiante, seção Espólios da colonização  
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Esta situação pode levar ao rompimento da FIFA, e à criação de dois 

campeonatos mundiais.257   

 

 As referências nominais de Barassi são cirúrgicas. O medo europeu era de que o sistema 

da FIFA, baseado em um país por voto, propiciasse a ascensão das “novas e pequenas” nações. 

Se as associações africanas e asiáticas se tornassem a maioria, algo que já parecia inevitável 

naquele contexto, elas poderiam alterar por dentro o sistema da FIFA. Caso isso se 

concretizasse, a possibilidade de um racha estaria na ordem do dia. Na mesma proporção, a 

citação à Inglaterra também não é casual. Ao menos neste contexto, o sistema de um voto por 

país reforçava a posição britânica, como será discutido mais à frente. Sob a ótica inglesa, não 

haveria qualquer razão para alterar um sistema que a favorecia. Desta forma, a citação de 

Barassi ia na tentativa de seduzir a FA – haveria alguém mais forte em um sistema de pesos 

ponderados do que a FA? Certamente não. Por fim, é interessante que Barassi cite sistemas 

administrativos de “outros esportes”. Muito provavelmente Barassi fazia menção a estrutura 

administrativa do Comitê Olímpico Internacional, mais seletiva, e que se recusava a abrir 

espaço para as federações asiáticas e africanas.258 

 Em abril de 1961, pouco tempo antes de encaminhar a versão final dos novos estatutos, 

Thommen havia proposto ao Comitê de Reformas dos Estatutos da FIFA uma alteração 

semelhante. A criação de uma categoria distinta de filiado na FIFA – a de membro aprendiz.259 

Enquanto as nações antigas permaneceriam filiadas em igualdade de direitos e deveres, as novas 

receberiam um estatuto jurídico subalterno, espécie de filiação de segunda classe. Após 

permanecer por um período sob a tutela das federações mais experientes, elas seriam integradas 

à FIFA. A homologia de Thommen com a legislação colonial impressiona. Não raro, a categoria 

“indígena” foi sinônimo de um cidadão de segunda classe nas diversas colônias mundo afora.260 

No caso da FIFA, o argumento era semelhante àquele que justificativa a colonização como um 

 
257 BARASSI, Otorrino. The World Organisation Urgently Requires Modernising. Excerpt from Magazine 

Calcio, published in Milan, by the F.I.G.C, Lega Nazionale, year 11. n. 1/3, p. 36-40. Este texto foi traduzido e 

enviado a FIFA. Não se sabe ao certo se foi anexado como documento no congresso de 1961 ou se circulou de 

forma específica na burocracia da FIFA. O pesquisador encontrou-o entre outros livros sobre a UEFA, perdido na 

burocracia da FIFA. A propósito, o pesquisador traduziu o trecho a partir do cotejo entre a versão italiana e inglesa, 

que tem muitas diferenças entre si.  
258 Sobre a estrutura do COI, ver o capítulo primeiro desta tese.  
259 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Reunião do Comitê de Reformas 

dos Estatutos. Hotel Euler a la Bale, Zurique, Processo verbal. 20-21 out. 1960. p. 2. FIFA Archives, Zürich. 
260 Os exemplos são muitos, mas para ficar no caso português, ver o capítulo três da tese de doutoramento de 

PEREIRA, Matheus Serva. Grandiosos batuques: identidade e experiências dos trabalhadores em Lourenço 

Marques, 1870-1920. 2016. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016.  
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“fardo do homem branco” – até que os europeus ensinassem como se fazia política “aos novos 

países”, a melhor opção era a própria negação do direito político.261 

 A fala de Thommen foi mal recebida pelo representante da União Soviética, o vice-

presidente da FIFA, Vladmir Granatkin. Nas instituições esportivas, a posição adotada pela 

Federação de Futebol da União Soviética era oposta à de Thommen. Os representantes 

soviéticos se enxergavam como defensores dos direitos dos países do Terceiro Mundo frente à 

ordem institucional europeia. Em 1955, por ocasião do Congresso de Paris, os soviéticos 

chegaram a propor que o Comitê Olímpico Internacional se modificasse por completo, adotando 

uma estrutura idêntica à das Nações Unidas, mais próxima à da FIFA.262 No debate com 

Thommen, Granatkin chamou atenção para o fato óbvio de que a proposição violava o princípio 

basilar da FIFA, que estabelecia a igualdade jurídica entre os países afiliados. Na sequência, 

questionou de forma incisiva a Thommen: “Por que agora, em um momento em que dezenas 

de nações pretendem ingressar na FIFA, se quer criar uma categoria nova de filiado?”. Neste 

momento, Granatkin foi interrompido por Mendonza, o representante paraguaio e sul-

americano no Comitê de Reformas: “Não há discriminação alguma neste caso [...] é apenas uma 

questão de diferenciar os membros entre os mais experientes e os mais novos”.263 No final da 

eleição, Thommen acabou sendo apoiado por Barassi, que retirou a candidatura. Na prática, 

Barassi e Thommen tinham um projeto ideológico semelhante: ambos temiam a rebelião das 

“novas e das pequenas nações” dentro da própria FIFA, e queriam canalizar as reformas para 

reforçar a posição da Europa dentro da FIFA, assegurando a manutenção do status quo. Na 

eleição de 1961, Thommen obteve 18 votos, e ficou em segundo lugar. 

 No começo do mês de setembro de 1961, o Movimento dos Países Não Alinhados havia 

realizado a Conferência de Belgrado. Como já foi dito, essa conferência foi importante para a 

consolidação do movimento não alinhado em escala internacional, com a oficialização de um 

programa. Os ecos de Belgrado se fizeram sentir na FIFA, com uma candidatura de tipo novo 

– a do iugoslavo Mihailo Andrejevic. Na FIFA, a candidatura de Andrejevic representava o 

embrião de um projeto terceiro-mundista, que viria dar sustentação e força a Havelange tempos 

depois. Mesmo em 1974, setores mais progressistas na imprensa internacional afirmavam que 

uma candidatura sua – e não a de Havelange – significava um projeto de Terceiro Mundo 

 
261 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION, op. cit., p. 7. 
262 PARKS, Jenifer. Welcoming the Third World: Soviet Sports Diplomacy, Developing Nations and the Olympic 

Games. In: DITCHER, Heather; JONHS, Andrew. L. Diplomatic games: Sport, statecraft and international 

relations. Lexington: University Press of Kentucky, 2014. 
263 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Reunião do Comitê de Reformas 

dos Estatutos. Hotel Euler a la Bale, Zurique, Processo verbal. 20-21 out. 1960. p. 6. FIFA Archives, Zürich. 
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autêntico. Nesta ocasião, Andrejevic não se candidatou.264 Na FIFA, o capital político de 

Andrejevic era elevado. Andrejevic bateu os recordes de permanência em um assento do comitê 

executivo em um mandato de 1938 a 1982, com interrupções pontuais.265 Médico de formação, 

liderou a criação do Comitê Médico da FIFA, sendo responsável pelos primeiros testes de 

doping na entidade. Em 1961, Andrejevic se apresentara como “um radical defensor da ideia 

de que todas as federações deveriam ter o mesmo direito à voz e ao voto”.266. Suas alianças 

concentravam-se no continente africano: países como Sudão, Egito, Gana, Nigéria e Etiópia 

certamente o apoiaram. É possível que ele também tenha atraído atenção de federações 

autônomas na Ásia, como a Indonésia. Considerando as benesses concedidas por Stanley Rous 

logo após a eleição, o pesquisador duvida que a União Soviética o tenha apoiado, mas é possível 

que algumas repúblicas menores do leste da Europa (Bulgária, Romênia etc.) o tenham feito. 

As condições sociais e políticas de 1961 concederam a Andrejevic apenas 14 votos, e ele 

terminou a eleição em último lugar. No entanto, mais do que vencer, sua candidatura visava 

marcar posição. Mesmo derrotado, ele se recusou a desistir do pleito, e forçou o segundo turno 

de votação.267 De todo jeito, o gráfico de participantes no Congresso de 1961 ajuda a entender 

por que a votação de Andrejevic foi tão baixa. 

 

 
264 Essa era a visão da revista de esporte francesa Miroir du Football, ligada ao partido comunista francês, e que, 

às vésperas da eleição de Havelange, parecia insatisfeita com a candidatura do brasileiro. Ela tentava emplacar 

Andrejevic como o autêntico candidato do Terceiro Mundo. Naquela ocasião, outros fatores provavelmente 

pesavam, como a idade avançada de Andrejevic e o problema da legitimidade.  
265 Duas interrupções entre 1951-1953 e 1970-1972 na trajetória de Mihailo Andrejevic à frente do comitê 

executivo da FIFA. Seu tempo de permanência é recorde até hoje. 
266 PORTRAIT of Andrejevic. [1957-1961]. Caixa da correspondência entre federação de futebol da Iugoslávia, 

1957-1961. FIFA Archives, Zürich.  
267 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. III Congresso Extraordinário da 

FIFA, 1961. Minutas [...]. Londres, 28-29 set. 1961. FIFA: Londres, 1961. FIFA Archives, Zürich. 
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Figura 9 – Gráfico de países representados no Congresso de 1961 por continente 

 

  

Fonte: Arquivo da FIFA, Congresso Extraordinário da FIFA, Londres, 1961. 

 

 

O gráfico acima descreve os representantes presentes na eleição de 1961 no Congresso 

da FIFA. Embora filiadas, algumas federações nacionais – especialmente do bloco afro-

asiático, além de três sul-americanas – não se fizeram presentes no Congresso Extraordinário. 

Vale dizer que, naquela época, a FIFA não cobria os custos de viagem dos delegados das 

associações nacionais. O uso do poder econômico era a forma de distorcer a igualdade política 

dos países afiliados, pressuposta no artigo primeiro. A votação por correspondência não era 

permitida à época. A partir de 1966, com o ingresso massivo dos países africanos, a FIFA passa 

a controlar, de forma mais sistemática, os países que pagavam e os que não pagavam as taxas 

anuais. Esse expediente era legal, e amparado nos Estatutos da FIFA, mas é curioso observar 

que em um momento em que as taxas passam a representar um número cada vez menor no 

grosso do seu orçamento a fiscalização tenha se tornado mais incisiva.268 Por outro lado, o 

Congresso da FIFA era realizado bianualmente, ritmado pelos Jogos Olímpicos e pela Copa do 

Mundo. Para facilitar o deslocamento dos delegados, a sede do Congresso é a mesma da Copa 

do Mundo ou dos Jogos Olímpicos. É seguro afirmar que um congresso extraordinário 

(realizado em um ano ímpar, e, portanto, em sede aleatória) necessariamente teria, naquela 

época, um quórum muito menor do que um ordinário. Não foi casual que o Comitê Executivo 

 
268 Esta discussão será feita mais à frente. Conferir Capítulo V, “Os cabos eleitorais”, subseção: “De Santos a 

Addis a Abeba”. 
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tenha decidido discutir matérias estatutárias em um Congresso Extraordinário: com um quórum 

menor seria mais fácil alcançar a maioria de 2/3 necessárias às mudanças estatutárias. Desta 

forma, a lista de faltosos do Congresso – a maior parte países de menor renda – dá a justa 

medida de como essa era uma ação pensada.269 Nesta linha, o Congresso Extraordinário de 1961 

não tinha, como item da agenda, a eleição do presidente. A morte de Drewry em março 

precipitou as eleições, que só deveriam acontecer no Chile no ano seguinte. Os delegados 

chegaram a discutir a legalidade da eleição presidencial em um congresso extraordinário, mas 

parte do bloco europeu manobrou para que o presidente da FIFA fosse escolhido o quanto antes. 

Os processos de descolonização estavam em curso, e as requisições de filiação não paravam de 

chegar à FIFA. Quem saberia dizer quantos países votariam em 1962? Estava claro que o 

melhor a fazer era eleger o presidente o quanto antes.  

 Em 1961, o peso numérico da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) 

ainda é evidente. Nesta época, o bloco europeu representa aproximadamente cerca de 40% dos 

presentes. E, no entanto, a Europa estava longe de atuar como um bloco. Naquele contexto, a 

Europa era um continente dividido por questões políticas, linguísticas e rivalidades seculares. 

De um lado, a Inglaterra e a União Soviética bloqueariam transformações radicais em matéria 

de estatuto, que visassem a redução da autonomia dos países do bloco afro-asiático. Por essa 

razão, mesmo que a ala radical fosse capaz de mobilizar a América do Sul contra o bloco afro-

asiático, o apoio seria insuficiente para alcançar o quórum necessário. E havia o problema da 

legitimidade. Na FIFA, a alteração do sistema político geraria consequências inesperadas, e a 

entidade certamente perderia força na arena internacional, abrindo espaço para o florescimento 

de outras instituições. No discurso de abertura daquele Congresso, ninguém menos que o 

próprio Thommen reconhecia a origem do problema e o seu fundamento: “Desde que a FIFA 

permaneça como o único órgão a controlar o futebol mundial, não há necessidade de modificar 

os princípios válidos até os dias de hoje”.270 Na FIFA, o objetivo primeiro sempre foi a retenção 

do monopólio. A ruptura traria consequências às partes envolvidas e era isso que deveria ser 

evitado.  

 
269 A lista de faltosos no Congresso de 1961 – Afeganistão, Albânia, Bermuda, Bolívia, Birmânia, Cambodia, 

China (Formosa), Cuba, República Dominicana, Equador, Alemanha (Oriental), Haiti, Índia, Jordânia, Coreia do 

Norte, Coreia do Sul, Laos, Líbano, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Arábia Saudita, Serra Leoa, 

Sudão, Tailândia, Uganda, Venezuela, Vietnã. Cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. III Congresso Extraordinário da FIFA, 1961. Minutas [...]. Londres, 28-29 set. 1961. FIFA: 

Londres, 1961. FIFA Archives, Zürich.  
270 THOMMEN, Ernst. [Abertura. Discurso do presidente em exercício da FIFA]. In: FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Minutas [...]. Londres, 28-29 set. 1961. FIFA: Londres, 

1961. FIFA Archives, Zürich. 
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 Neste contexto, a atratividade do projeto de Stanley Rous se dava porque ele se 

apresentava como uma opção moderada e segura, avessa tanto ao radicalismo europeu quanto 

ao projeto terceiro-mundista. A intenção era formar uma coalizão internacional, que fosse capaz 

de, a um só tempo, combater os processos revolucionários dentro e fora da FIFA, evitando a 

rebelião das novas e das pequenas nações. Ora, essa coalizão pretendia sim ceder espaço às 

nações independentes e reconhecia, em alguma medida, a legitimidade dos seus direitos 

políticos. Os europeus deveriam funcionar como guias políticos do processo de ingresso das 

nações independentes à FIFA.  

 Publicado no Boletim da FIFA, seu primeiro discurso como presidente da FIFA dá a 

justa medida da natureza deste projeto:  

 

A FIFA se encontra em uma posição muito similar à da diplomacia 

internacional. Na Ásia e na África, novas nações surgem; naturalmente, elas 

desejam ter voz nos principais assuntos internacionais. E, no entanto, tenho 

certeza de que todas elas precisam da ajuda ativa dos mais velhos, das nações 

mais experientes. É responsabilidade desse órgão governamental, do qual sou 

agora o presidente, dar a esses países em desenvolvimento ajuda sob todas as 

formas: uniformização da arbitragem, financiamento administrativo, 

organização de competições, melhoria dos sistemas técnicos, e todas as faces 

da administração do futebol.271 

  

 Ora, não se trata de reforçar – como na proposta de Mihailo Andrejevic –  a assertiva de 

que os “membros da FIFA são juridicamente iguais entre si”. As diferenças entre as nações são 

perceptíveis e devem ser valorizadas na própria estrutura administrativa da FIFA. Por outro 

lado, não se tratava da negação dos direitos políticos dos países em desenvolvimento. Disposto 

a investir nos programas de cooperação, Rous se apresenta como um membro das “nações mais 

experientes”, que reconhece a legitimidade do pleito das nações em subdesenvolvimento em 

ter mais espaço (“a voice in the affairs”) na estrutura da FIFA. Enquanto os setores radicais da 

Europa pensavam a FIFA como instituição que lhes pertencia por direito histórico, e não 

admitiam ceder espaço, Rous tinha uma visão distinta. Sua proposta assumia a forma do pacto 

tutelado: doravante, a FIFA permaneceria controlada pelos europeus, mas trabalhará para 

diminuir o gap futebolístico entre os países. A esmagadora vitória do projeto de Rous dá a 

tônica de como esse projeto foi bem-recebido. No primeiro turno da eleição de 1961, Rous 

 
271 ROUS, Stanley. A message from your president. FIFA Official Bulletin, Zürich, n. 34. Oct. 1961. Em um 

prefácio que assinou a um livro European Football, cuja circulação se deu basicamente no continente europeu, faz 

também esse jogo duplo. [...] “My parish as president of the Federation International de Football Association 

consists of 135 countries scattered all over the globe and I spend as much of my time as possible visiting them to 

show they are all members of a great family whose interests are not forgotten. I mention this to show that the 33 

countries who form the UEFA are but a part, even so an important part, of the main association. […] Football is 

the world greatest sport. I hope it always remains so.” 
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obteve a maioria de 35 votos. Após a desistência de Thommen (18 votos na primeira rodada), 

Rous recebeu 51 votos enquanto Andrejevic estagnou em 14. Dos 18 votos de Thommen, 16 

migraram para Stanley Rous. Por outro lado, essa migração de votos de Thommen a Rous 

mostra também como ele estava mais próximo do suíço do que do iugoslavo.272 

A gestão de Rous contava com o apoio dos dois principais países da Guerra Fria – a 

União Soviética e os Estados Unidos. Rous parecia ter bom trânsito com o já citado vice-

presidente da União Soviética, Vladmir Granatkin. Rous defendeu a manutenção de uma vice-

presidência exclusiva para a União Soviética no Comitê Executivo. Em parte, esse era um 

privilégio de soviéticos e britânicos – e era natural que ambos se unissem para defendê-lo. Em 

1955, Rous chefiou uma delegação do Arsenal na primeira visita de um clube inglês à União 

Soviética. Os soviéticos também se opunham ao projeto europeu radical, cuja intenção consistia 

em retirar o poder das novas associações, e criar um sistema de pesos ponderados. Em sua 

autobiografia, Rous comenta essa adesão: “Os russos, no entanto, sempre fizeram o possível 

para extrair capital político durante a minha presidência da FIFA”273 Para os russos, entregar 

ao iugoslavo Andrejevic o poder de liderar as nações do Terceiro Mundo poderia ser arriscado. 

Rous, neste sentido, funcionava como um aliado de ocasião – ele poderia conter tanto o 

extremismo europeu, mais radical, quanto frear um projeto autônomo terceiro-mundista que 

não liderado pelos próprios soviéticos. O pragmatismo russo fez com que eles conseguissem 

postos estratégicos na FIFA. Neste sentido, Granatkin foi o primeiro presidente do Comitê de 

Desenvolvimento Técnico da FIFA. Essa era a posição dos sonhos para a União Soviética, pois 

permitia justamente presidir o setor de cooperação técnica. Com os norte-americanos, a 

afinidade era muito maior. Neste quesito, a aliança com os Estados Unidos era um dos 

principais pilares de sustentação da governança de Rous. Mesmo que fossem uma nação menor 

em termos de prestígio futebolístico, os EUA exerciam liderança continental, e passariam a 

fazê-lo de forma mais constante puxados pela presidência de Rous. Pelo tom das cartas trocadas 

entre Rous e o escocês James McGuire, o presidente da Federação de Futebol dos Estados 

Unidos, pareciam ser amigos próximos. Em uma das questões mais difíceis de sua gestão à 

frente da FIFA, Rous convidou McGuire para visitar a África do Sul. Ao lado do secretário-

geral Helmut Käser, eles escreveram o longo relatório que isentava a federação da África do 

Sul de discriminação racial, e recomendava a sua volta à FIFA. 

 
272 ROUS, Stanley. Football Words – a lifetime in sport. London: Faber and Faber, 1978. p. 28. 
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 Da Europa à América do Sul, passando pela Ásia, Rous era visto como a pessoa correta 

para comandar a transição política na FIFA. Em Londres, a documentação do Ministério das 

Relações Exteriores britânico mostra como Rous intermediou acordos de cooperação (envio de 

técnicos, juízes, jogadores) a países como Togo, Nigéria e Guiné.274 No entanto, a maior parte 

desses acordos não passava pelo Ministério das Relações Exteriores inglês, e era costurado 

diretamente entre as associações de futebol. Em 1949, um exemplar do Boletim da Football 

Association anunciava vagas de emprego para treinadores na Síria, em Bari (Itália), na África 

do Sul, além de oferecer postos de juízes para a Federação de Futebol do Rio Grande do Sul.275 

Mesmo antes de ser presidente da FIFA, coube a Rous a mediação política para o ingresso de 

várias associações nacionais na FIFA, como foi o caso da Tanzânia.276 Em 1955, Rous viajou 

pessoalmente ao Sudeste Asiático (Malásia, Tailândia etc.) para implantar um programa de 

formação de técnicos. A convite da FIFA, Rous ministrou pessoalmente cursos de arbitragem 

em Adis Abeba e Khartoum (Etiópia e Sudão).277  

A força simbólica da Inglaterra como o berço dos esportes mundiais possuía um peso 

significativo na construção da imagem das lideranças esportivas. Vistos pela comunidade 

esportiva como “lordes” e inventores do fair play, os ingleses e britânicos, em geral, ocupavam 

postos internacionais semelhantes, e gozavam de reputação elevada nas associações esportivas 

internacionais. Ex-juiz de futebol, a posição de Rous era privilegiada, e ele buscava traduzir na 

sua prática este capital simbólico nacional. Ora, a gestão de Rous se caracterizou pelo 

movimento político de “uniformizar a arbitragem a nível internacional”.278 Mas ressaltar o 

papel da figura do árbitro na sua gestão tinha um outro significado. Evocar na sua atuação 

política a imagem do juiz tinha como objetivo reforçar a ideia de uma presidência “neutra”. 

Livre das amarras políticas, e com capacidade de olhar as disputas políticas “a partir de cima”, 

Rous pretendia se apresentar, então, como uma espécie de árbitro das disputas internacionais. 

Essa representação tinha um peso central na legitimidade da FIFA como entidade mediadora 

dos conflitos e da sua governança.  

 
274 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE. [Correspondência]. FCO 371/147629 “Football Coaches to 

Africa (Congo e Togo)”. 1 telegrama. The National Archives, London, United Kingdom. 
275 FOOTBALL ASSOCIATION. Jobs and opportunities. Football Association – The Official Bulletin, n. 42, 

1949. p. 13.  
276 ROUS, Stanley. [Carta de Stanley Rous à presidência da FIFA (requisicão de filiação da Associação de 

Futebol da Tanzânia)]. 9 nov. 1961. 1 carta. Cartas da Tanzânia, FIFA. 1960-1975. 
277 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Courses for Referees. FIFA – The 

Official Bulletin, n. 27, 29 Sept. 1959. p. 24. 
278 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA News, n. 42, p.5. 30 Nov. 

1966. 
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Nesta linha, Rous foi secretário da Football Association, quando esta ainda era entidade 

de laços internacionais.279 No Congresso de 1961, 32% das federações presentes eram ou 

haviam sido filiadas diretamente a Football Association. Dada a capilaridade da FA, o sistema 

de um voto por país assegurava à Inglaterra uma força política desigual dentro da própria FIFA. 

As relações construídas por Rous em seus anos à frente da Football Association pavimentaram 

seu caminho à frente da FIFA. As alianças institucionais de Rous eram justamente com os 

países que haviam pertencido ao Império Britânico – o caso da África do Sul, dos Estados 

Unidos, mas, principalmente, com o conjunto dos países do sudeste asiático. Este era o caso de 

Hong Kong, Tailândia, Malásia, Ceilão [Sri Lanka] e Singapura. A legitimidade de Rous nestes 

países era tão forte que, em 1966, os representantes da Federação de Futebol da Tailândia 

solicitaram apresentá-lo como candidato à reeleição da FIFA.280 

 Ponto pouco explorado pela literatura, a carta do presidente da Federação de Futebol da 

Tailândia conecta as decisões de Stanley Rous à sua base política.281 Em 1961, um dirigente 

malaio reclamava a Rous a necessidade de criar um programa internacional de formação e 

circulação de técnicos nos países periféricos.282 Rous já havia implementado programas do tipo 

em sua gestão como secretário da Football Association e a expectativa era mesmo de que 

implantasse programas semelhantes na sua presidência da FIFA. Em 1964, Rous indicava a 

criação de um fundo de 500 mil francos suíços orientado para os programas de desenvolvimento 

futebolístico das nações subdesenvolvidas.283 O ano de 1964 marca a criação do Comitê de 

Desenvolvimento Técnico da FIFA, muito possivelmente o primeiro tipo de programa desta 

natureza implantado por uma instituição esportiva internacional.284 A primeira formação do 

 
279 Os dados que o pesquisador possui são de 1952-1953. Nesta ocasião, eram filiadas a Football Association – 

além das federações regionais, a All India Football Association, Australia Football Association, Antigua Football 

Association Bermuda, Guyana Football Association, Brunei Amateur Football Association, Canada Football 

Association, Gibraltar Football Association, Grenada Amateur, Hong Kong Football Association, Jamaica 

Football Association, Kenya Football Association, Malta, Malaya Football Association, New Zealand Football 

Association, Nigeria Football Association, Sierra Leone Football Association, South Africa Football Association, 

Uganda Football Association, Trinidad Football Association, Tanzania Football Association e Zanzibar. Conferir 

GREEN, Geoffrey. Appendix III. In: ______. The History of the Football Association. London: Naldrett Press, 

1953. 
280 FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND. [Correspondência]. Destinatário: Fédération Internationale 

de Football Association. 10 maio 1966. 1 carta. Correspondência entre a Federação de Futebol da Tailândia e a 

FIFA, caixa 1964-1978. Na resposta, o pedido foi negado por Käser, que comunicou aos tailandeses que a Football 

Association (da Inglaterra) já o havia apresentado como candidato. 
281 Mais à frente, isso ficará claro quando as suas posições diante do caso China forem analisadas e contrastadas 

por sua vez, com o caso de Havelange. Ver Capítulo VI.   
282 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. The role of Confederations. FIFA – 

The Official Bulletin, Zürich, n. 42, May 1964. 
283 Ibid. 
284 Apenas no final da década de 1970 (!), este tipo de programa foi copiado pelo Comitê Olímpico Internacional 

e, por outras federações como a IAAF, na década de 1980. No caso da FIFA, a criação do Comitê data do mesmo 
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board do Comitê foi composta por nações consideradas desenvolvidas futebolisticamente – o 

Brasil, a Itália, a Inglaterra e a Alemanha. Estes países seriam os responsáveis por implantar 

seus casos de sucesso em países que necessitavam de recursos. Numa manobra política, Stanley 

Rous nomeou Granatkin, o representante da União Soviética, para ser o primeiro presidente do 

Comitê de Desenvolvimento Técnico da FIFA. Para a URSS, esta era a posição ideal, pois 

permitia a ela intermediar diretamente e controlar os recursos que seriam enviados aos países 

da África e da Ásia. Granatkin presidiu o Comitê até o começo dos anos 1970, quando foi 

substituído pelo irlandês Henry Cavan.285  

A linguagem do desenvolvimento permeava o projeto político de Stanley Rous. Como 

já foi realçado, o conceito de desenvolvimento era o elemento mediador, que reaproximava, por 

políticas de financiamento e cooperação internacional, os laços entre as ex-colônias e as antigas 

metrópoles. Na FIFA, o Comitê atuava na cooperação internacional. Essas medidas abarcavam 

um rol amplo de atividades – feitura de filmes didáticos sobre arbitragem e técnica, bolsas para 

cooperação administrativa por meio da doação de recursos financeiros de forma direta (“grants 

fees”), e, principalmente, cursos de capacitação e formação de técnicos e juízes de futebol.286 

A principal medida do Comitê de Desenvolvimento da FIFA foi a contratação de um técnico 

de futebol full time, destinado exclusivamente a palestrar e a capacitar técnicos ao redor do 

mundo. Medida semelhante foi adotada no âmbito da arbitragem – a FIFA recrutou o juiz inglês 

Ken Aston para dar cursos sobre as regras do jogo no mundo todo com o objetivo de padronizar 

a arbitragem em nível mundial. Detmar Cramer, um alemão, foi escolhido como o técnico da 

FIFA. Cramer não era um técnico qualquer. Em 1964, ele havia sido técnico da seleção japonesa 

antes de assumir seu posto permanente na FIFA e era, portanto, bastante conhecido nos países 

asiáticos. Cramer era também um teórico do futebol, e escreveu manuais de tática e técnica no 

começo da década de 1950, publicados em alemão.287 Depois de quase sete anos à frente do 

Comitê Técnico da FIFA, Cramer se tornaria tricampeão da Liga Europeia de Clubes pelo 

Bayern de Munique no começo da década de 1970.  

 
ano da primeira reunião da UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development). PRASHAD, 

Vijay. The Darker Nations: A people history of the Third World. New York: The New Press, 2008. 
285 Sobre a nomeação de Granatkin como uma gentileza de Stanley Rous, ver FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Minutas do Comitê de Desenvolvimento Técnico. n. 

1, Londres, nov. 1964.   
286 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Minutas do Comitê de 

Desenvolvimento Técnico. Londres, n. 3, jan. 1966.   
287 CRAMER, Detmar. Fussball-Taktik. Berlin: Westdeutcher FusballBandverland, 1954.  
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Em levantamento realizado com base nos boletins informativos da FIFA, além das 

minutas do Comitê de Desenvolvimento Técnico, o mapa mostra os deslocamentos de Cramer 

compreendidos entre 1967-1974, e financiados pela FIFA.  

 

Figura 10 – As viagens de Detmar Cramer  

 

Fonte: FIFA News, Development Committee Report, 1961-1974. Arquivos da FIFA. 

 

 

Entre 1967 e 1970, as viagens de Cramer se concentravam nos países do Sudeste 

Asiático, os aliados de primeira hora de Stanley Rous. Um dos problemas de Cramer é que ele 

lecionava exclusivamente inglês, algo que acabou provocando um ressentimento nos países 

francófonos, que receberam, em menor escala, estes cursos de capacitação. Essa escolha não 

foi gratuita, e os aliados de Rous, a maioria falantes de língua inglesa, foram privilegiados na 

alocação de recursos do Comitê Técnico da FIFA.288 Em 1968, na primeira viagem de Cramer 

à África, os países visitados compreendiam aqueles alinhados com a gestão de Stanley Rous 

(com destaque para Tanzânia e Lesoto, sobretudo). Em 1973, no contexto da campanha de 

Havelange à presidência da FIFA, Cramer faz uma longa incursão à África. Após receber 

 
288 Carta do Presidente TESSEMA, Yidnekatchev. [Carta do Presidente Yidnekatchev Tessema ao Comitê de 

Desenvolvimento Técnico]. Destinatário: Comitê de Desenvolvimento Técnico. 5 jul. 1972. Anexos. In: 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Minutas do Comitê de 

Desenvolvimento Técnico. Minutas n. 13. FIFA Archives, Zürich. Este documento será analisado mais à frente.  
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críticas de Tessema, o presidente da Confederação Africana de Nações, Rous envia Cramer ao 

continente. Cramer, então, visita os três principais centros de poder do futebol na África 

(Etiópia, Egito e Sudão).  

Por volta de 1961, a descolonização da Ásia era um processo concluído. Paralelamente, 

compreendida entre 1960 e 1962, a descolonização africana estava em curso.289 Uma vez 

assegurada a independência, o processo de filiação à FIFA era relativamente rápido, mas não 

imediato. A presença massiva das demandas dos países africanos só se faz sentir a partir de 

1964 e, com maior intensidade, em 1968. O panorama da FIFA em 1964 traz em destaque os 

países em vermelho – membros “provisórios” da FIFA (ou seja, países que haviam requerido a 

solicitação, mas que não haviam sido admitidos como membros da FIFA). Estes países foram 

oficialmente admitidos em 1964 no Congresso de Tóquio, após a eleição de Rous à presidência 

da FIFA.  

Figura 11 – Panorama da FIFA, 1964 

 
 

Fonte: Minutas do Congresso Ordinário da FIFA, Frankfurt, 1974. 

 

 
289 “Não supreendentemente, os velhos sistemas coloniais ruíram primeiro na Ásia. A Síria e o Líbano (antes 

franceses) se tornaram independentes em 1945; a Índia e o Paquistão, em 1947, Birmânia, Ceilão, Israel e a 

Indonésia em 1948. [...] Em fins da década de 1960, já ficara claro para os velhos impérios sobreviventes que o 

colonialismo formal tinha de ser liquidado. Na África britânica, Gana recebeu independência em 1957. A Guiné 

foi arremessada numa independência em 1958. Quase todas as demais colônias africanas foram liberadas entre 

1960-1962”. HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. p. 175.   
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Na época de sua eleição, a plataforma eleitoral e política de Stanley Rous foi voltada às 

demandas dos países do Sudeste Asiático e da Europa em particular. As minutas do Comitê de 

Desenvolvimento Técnico mostram como os recursos disponíveis foram quase todos 

concentrados nas mãos dos aliados de Rous. Em 1972, Tessema, presidente da Associação 

Etíope de Futebol, estimou (talvez exageradamente) que menos de 2% dos recursos do Comitê 

de Desenvolvimento haviam sido alocados para os países da África.290 O problema da 

participação da África do Sul na FIFA, que será explorado mais adiante, uniu o continente em 

torno de uma causa, o que ajudou na conformação de um bloco continental. Se Ásia estava 

dividida por rivalidades políticas gestadas pela Guerra Fria, o continente africano reforçava a 

sua coesão diante do apartheid. Não obstante, os países africanos só poderiam se constituir 

como polo alternativo na FIFA caso fossem capazes de encontrar uma liderança política. 

Sozinhos, eles não teriam legitimidade simbólica para contestar a presidência de Stanley Rous. 

Depois da Copa do Mundo de 1966, eles conseguiram encontrar essa liderança na América do 

Sul.  

   

2.4 ESPÓLIOS DA COLONIZAÇÃO   

 

 Na América do Sul, a aspiração política para conquistar a presidência da FIFA emerge 

da experiência comum da derrota. Neste aspecto, a Copa do Mundo de 1966 funciona como um 

divisor de águas. Depois do bicampeonato, o Brasil foi eliminado na primeira fase. Nas quartas 

de final, seria a vez do Uruguai ser derrotado pela seleção alemã em uma goleada histórica. 

Nessa mesma fase da competição, os argentinos perderam para os ingleses pelo placar mínimo 

em uma das partidas mais controversas da história do futebol mundial. A partida ficaria marcada 

pela expulsão do capitão argentino Antonio Rattin. Depois de argumentar com o árbitro alemão, 

Rudolf Kreitlein, sobre um lance do jogo, o árbitro o expulsou de campo. A partida motivou a 

criação dos cartões amarelo e vermelho pela Comissão de Arbitragem da FIFA.291 

Inconformado com a decisão, Rattin fez gestos obscenos em direção à assistência enquanto saía 

de campo. Logo após a partida, o técnico do selecionado inglês, Sir Alf Ramsey, declarou, em 

entrevista à televisão, que “os argentinos jogavam como animais”.292 Na FIFA, esses 

acontecimentos significaram a ruptura política entre a América do Sul e a Europa. 

 
290 GLIANVILLE, Brian. The history of the World Cup. London: Faber & Faber, 2010.  
291 Ibid. 
292 FRANCO Jr., Hilário. A dança dos deuses: futebol, sociedade e cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007.  
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 Do lado de lá do Atlântico, a imprensa europeia valorizava o desempenho continental, 

e noticiava um novo tempo em que a tática triunfava sobre o jogo individual, valorizando o 

“realismo” e o “sangue frio” europeus.293 E, no entanto, para os latino-americanos, só havia 

uma explicação plausível para o insucesso – os europeus haviam espoliado o futebol local pelas 

mãos do presidente da FIFA, Stanley Rous. A imagem de complô se espalha pelo continente – 

no livro O futebol: ao sol e à sombra, o escritor Eduardo Galeano a resume: 

  

Um juiz alemão deu de presente para a Inglaterra o jogo contra a Argentina, 

enquanto um juiz inglês dava para a Alemanha de presente a partida contra o 

Uruguai. O Brasil não teve melhor sorte: Pelé foi impunemente caçado a 

patadas pela Bulgária e por Portugal, que o tiraram do campeonato.294 

 

 Às escondidas, a fraternidade europeia, representada por uma combinação entre ingleses 

e alemães, decidiu os resultados da Copa do Mundo de 1966. Na linha de frente, o presidente 

da FIFA, o inglês Stanley Rous, era o próprio alvo das acusações. Além de presidir a instituição 

e fazer parte da organização da Copa do Mundo, Rous era o chefe da comissão de arbitragem, 

a responsável por fazer a escalação dos árbitros. Ademais, ele havia investido boa parte de seu 

capital político à frente da FIFA para uniformizar a arbitragem no âmbito internacional. Tantos 

problemas de arbitragem no torneio colocaram seu nome em evidência. Sentindo-se vítimas, os 

sul-americanos passam a defender uma tese: seria preciso contra-atacar fora de campo, se se 

quisesse voltar a vencer dentro dele. Na América do Sul, a centralidade do futebol na vida social 

e a proximidade das associações desportivas com o núcleo burocrático do Estado fizeram com 

que os dirigentes dependessem diretamente dos resultados.  

 Para o historiador, as teorias da conspiração só possuem validade na medida em que 

também elas são capazes de interferir na realidade. Seguindo esse caminho, a narrativa do 

“roubo” europeu foi capaz de colocar em suspenso as rivalidades políticas regionais, que 

marcaram e caracterizaram a história política do futebol sul-americano. No material de 

campanha, a identidade continental de Havelange como “sul-americano” é tão forte quanto sua 

representação nacional como “brasileiro”. Aliados, que atuaram ativamente na campanha, 

afirmam que os “europeus” se referiam ao dirigente muito simplesmente como “o sul-

americano”.295 Dos dez países da Confederação, nove (ao menos) votaram com ele. A 

 
293 “Le realisme et le sang-froid compte double face aux sud-américains”; “Mort des vedetes et recheche tactique”. 

FRANCE FOOTBALL. Paris, 24 juil. 1966. p. 3-6.   
294 GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. São Paulo: L&PM Pocket, 2007.  
295. Cf., em particular, as entrevistas de Paulo Godoy, 2004; e a de Peter Pullen, 2004, realizadas pelo jornalista 

Ernesto Rodrigues. GODOY, Paulo. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. 2004. Acervo pessoal 
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candidatura de Havelange à presidência da FIFA foi, simultaneamente, um projeto nacional, 

sustentado pelo Estado brasileiro, e continental, apoiado pelas associações de futebol da 

América do Sul. 296   

 Produzido pela própria luta política, o antagonismo América do Sul versus Europa 

tornou possível não apenas a consolidação de um bloco continental, mas a construção da aliança 

deste com o bloco africano e asiático. Neste processo, o passado colonial latino-americano foi 

reativado, e apresentado muito simplesmente como uma pilhagem dos europeus sobre o 

continente sul-americano. Nesta narrativa, o papel de uma elite latino-americana, que 

enriqueceu e se faz na própria experiência colonial, é sublimado e diluído diante da ação 

colonizadora europeia, vista como uma expropriação pura e simples. Essa é uma das razões 

pelas quais a linguagem da exploração colonial e do subdesenvolvimento – muito frequente nos 

discursos também dos críticos à esquerda – podia ser facilmente diluída em torno da questão 

do nacionalismo.  

  No âmbito da FIFA, isso representava uma mudança de posicionamento da própria 

América do Sul, que, até então, havia dado suporte às principais decisões dos ingleses na 

administração da FIFA. Embora não se possa ter certeza, é muito provável que alguns dos sul-

americanos tenham apoiado Stanley Rous na eleição de 1961. De 1966 em diante, a estratégia 

da América do Sul passou a ser se aproximar dos países egressos da colonização. De forma 

genérica, o inimigo comum passa a ser a Europa, vista, ao menos em âmbito discursivo, como 

um bloco homogêneo. Neste sentido, mesmo que a presidência de Stanley Rous sofresse críticas 

no próprio continente europeu, além de suporte no Sudeste Asiático e outras regiões como a 

Oceania e a América do Norte, estas precisavam ser silenciadas.297 Na narrativa sul-americana, 

tratava-se, isto sim, de unir o “resto do mundo” contra os imperialistas europeus.  

 Das confederações continentais, a Confederação Sul-Americana de Futebol 

(CSF/CONMEBOL) é aquela que representa o menor contingente de países no interior da 

FIFA. No sistema jurídico político da FIFA, em que cada federação possui um voto, seria 

natural que o continente tivesse um papel secundário. E, no entanto, essa análise meramente 

 
Ernesto Rodrigues. PULLEN, Peter. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. 2004. Acervo pessoal 

Ernesto Rodrigues. 
296 As fontes mais críveis dizem que nove países votaram com Havelange, exceção feita ao Paraguai por conta de 

uma questão de política interna. No entanto, existem elementos que fazem crer que os dez países do continente 

tenham dado suporte a Havelange – em especial, a presença de todos os países na Copa Independência no ano 

anterior. O ponto é que o aproveitamento no continente foi de 90% maior, inclusive, do que Havelange obteve no 

continente africano. Cf. ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro, 2004. 

Acervo pessoal Ernesto Rodrigues. 
297 BURLAMAQUI, Luiz Guilherme. The invention of FIFA history: João Havelange election as a historical event 

(1974-2016). Soccer & Society (Forthcoming), 2019. 
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quantitativa estaria equivocada. Escorado em um “equilíbrio instável”, o sistema político da 

FIFA não pode ser reduzido à mera soma de votos.298 Nele, a legitimidade simbólica dos 

proponentes possui um peso relativo importante. Se havia, neste aspecto, uma confederação 

continental capaz de rivalizar com a UEFA em termos de prestígio, importância econômica e 

legitimidade na esfera pública, esta era a CSF. Até 1966, a América do Sul havia sediado três 

campeonatos mundiais contra cinco da Europa. Dentro de campo, empate – com quatro 

conquistas cada.299 Para além disso, havia uma dívida histórica da FIFA para com a CSF. Na II 

Guerra Mundial, os países sul-americanos mantiveram o suporte financeiro à FIFA, 

viabilizando a própria sobrevivência desta instituição.300  

 Como uma forma de reconhecimento, a América do Sul esperava ser agraciada com 

pelo menos duas cadeiras a mais no Comitê Executivo da FIFA. A frustração foi tanto maior 

porque os assentos foram incluídos nas negociações para trazer de volta a União Soviética e o 

Reino Unido.301 Exatamente por isso, que, por ocasião de se reformar os estatutos da FIFA em 

1960, os dirigentes da América do Sul viram com bons olhos as propostas para o 

estabelecimento de um sistema de pesos ponderados, afastando-se do modelo inaugural da 

FIFA de um voto por país. Na verdade, adveio da própria América do Sul a ideia de reformar 

os estatutos da FIFA para conter o poder do bloco afro-asiático.302 Os sul-americanos 

acreditavam que um modelo que levasse em conta o peso político-esportivo dos seus 

 
298 A noção de equilíbrio instável foi discutida no primeiro capítulo. A expressão é de Norbert Elias e foi debatida 

em, ao menos, três dos seus livros: ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Formação do Estado e da Civilização. 

v. 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações 

de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. E, em especial, ELIAS, Norbert. 

A sociedade da corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2001. 
299 Seguem os dados: Copa do Mundo de 1930 – vencedor Uruguai; sede Uruguai. Copa do Mundo de 1934 – 

vencedor Itália; sede Itália. Copa do Mundo de 1938 – vencedor Itália; sede França. Copa do Mundo de 1950 – 

vencedor Uruguai; sede Brasil. Copa do Mundo de 1954 – vencedor Alemanha, sede Suíça; Copa do Mundo de 

1958 – sede Suécia, vencedor Brasil. Copa do Mundo de 1962, sede Chile, vencedor Brasil. Copa do Mundo de 

1966 – sede Inglaterra, vencedora Inglaterra.  
300 Em 1950, a Copa do Mundo do Brasil foi proporcionalmente muito lucrativa, e só foi superada quando do 

significativo ingresso de direitos de transmissão (rádio e televisão em 1958). Nunca é demais lembrar que foi esta 

Copa a responsável por assegurar que a FIFA conseguisse a estabilidade financeira, com a aquisição de uma casa 

em um bairro central de Zurique. Sobre isso ver FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION. Congresso de Berna, 1954. Minutas [...]. Bern, 1954. FIFA Archives, Zürich. Isso tudo para não 

mencionar o fato óbvio de que foi o próprio governo uruguaio quem viabilizou a primeira Copa do Mundo em 

1930, quando assumiu para si o ônus do evento em plena crise de 1929. Sobre isso, há literatura disponível, cf. 

RINKE, Stephan. “Globalizing Football in Times of Crisis. The first World Cup in 1930.” In: RINKE, Stephan 

(ed.); SCHILLER, Kay (ed.). The FIFA World Cup 1930-2010: Politics, Commerce, Spectacle, Identities. 

Göttingen: Wallstein-Verlag, 2014.  
301 Sobre isso, conferir FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Congresso de 

Luxemburgo, 1946. Minutas [...]. Luxemburgo, 1946. Neste Congresso, o Brasil foi escolhido como sede da Copa 

do Mundo de 1950.  
302 THOMMEN, Ernst. [Relatório a respeito da modificação dos Estatutos pelo Comitê instituído no Encontro 

do Comitê Executivo de Outubro de 1959 em Zurique]. 1 relatório. FIFA Archives, Zürich. 
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representantes poderia os favorecer. No entanto, as dificuldades pareciam intransponíveis – 

para além do problema da legitimidade, havia a necessidade de ter um percentual significativo 

dentro do Congresso para aprovar qualquer reforma, além de não haver consenso sobre qual 

modelo adotar.303 Mesmo assim, em mais de uma ocasião, foram os delegados da Argentina e 

do Uruguai que trouxeram o problema da desigualdade esportiva/política à tona. O próprio João 

Havelange, em entrevista a O Cruzeiro, mostrou ser favorável a um sistema de pesos 

ponderados na FIFA.304 Não havia, ao menos até 1968, nenhum indício de que os latino-

americanos seriam capazes de liderar esse bloco.305 

 Outro desafio era a coesão interna.306 Na América do Sul, as rivalidades futebolísticas 

entre dirigentes esportivos expressavam tensões latentes. O exemplo mais bem-acabado de 

como as rivalidades locais afetavam o desenvolvimento da região foi o fato de que, durante a 

Copa do Mundo no Brasil em 1950, a seleção argentina sequer compareceu. Desde a década de 

1940, a AFA e a CBD estavam em confronto aberto por conta de brigas e episódios ocorridos 

nos torneios sul-americanos.307 Quando se examina o lugar do Brasil na América do Sul, a 

situação é tanto mais ambígua quanto contraditória. Desde a sua fundação, em 1916, a 

CSF/CONMEBOL teve 13 presidentes, sendo apenas um destes brasileiro e por um mandato 

breve de dois anos.308 De parte a parte, as desconfianças foram maiores do que os interesses em 

comum. Do lado “hispânico”, trabalhava-se para frear o desejo do Brasil de assegurar a 

hegemonia política no continente. Do lado “brasileiro” os dirigentes “hispânicos” foram 

enredados em uma série de estereótipos, como “trapaceiros”, “catimbeiros”, “violentos” etc., 

 
303 O documento, neste sentido, são o já citado manifesto do dirigente italiano Otorino Barassi escrito em 1960, 

The World Sports Organisation Requires modernising. BARASSI, Otorino The World Sports Organisation 

Requires Modernising. 1960. 1 brochura. Biblioteca da FIFA, Zürich. Cf, subseção Stanley Rous, 1961.  
304 HAVELANGE, o candidato da Bélgica para o Comitê Olímpico Internacional. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 13 

ago. 1967.  
305 A única experiência, ainda que incipiente e em condições muito especiais, de aliança dos latino-americanos 

com o bloco afro-asiático no terreno esportivo foi a escolha do México para a sede dos Jogos Olímpicos em 1963. 

Apoiado pelos países africanos, asiáticos, soviéticos e sul-americanos, a Cidade do México foi capaz de derrotar 

Detroit, algo impensável no Comitê Olímpico Internacional em 1963. Ver os trabalhos de RODRIGUEZ KURI, 

Ariel. Ganar la sede. La política internacional de los Juegos Olímpicos de 1968. Historia Mexicana, Ciudad de 

Mexico, v. 64, n. 1, jul.-sept. 2014. 
306 A dificuldade de se votar em bloco continental não era, como será visto mais adiante, uma especificidade do 

caso latino-americano. Basta adiantar que, na eleição de Havelange à presidência da FIFA, exceção feita à África, 

nenhum bloco continental votou de forma homogênea. Não raro, as rivalidades regionais suplantaram e destruíram 

por dentro a possibilidade de arranjos continentais. 
307 O próprio Havelange, quando atleta de water polo, envolveu-se em uma briga com a seleção da Argentina. Os 

relatos falam de uma disputa generalizada, com chutes, socos e pontapés, que deixou a piscina ensanguentada. Um 

bom inventário destas disputas pode ser encontrado em SANDER, Roberto. Os anos 40: viagem à década sem 

Copa. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004. 
308 José Alves de Freitas Neto governou a CSF entre 1957 e 1959. Em 115 anos de história, apenas dois deles 

foram presididos por um brasileiro, isto é, representando menos de 2%. 
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vistos com certo distanciamento.309 A derrota de 1966 coloca em suspenso as disputas 

continentais. Significativo que, em um momento de acirrada tensão no Cone Sul, em particular 

nas relações entre o Brasil e a Argentina, os dirigentes de futebol, muitos dos quais vinculados 

diretamente ao núcleo burocrático do Estado, tenham construído uma rede de suporte.310 

 Em termos tecnológicos, a Copa do Mundo de 1966 pode ser encarada como um 

momento de ruptura. Nesse sentido, 1966 era a primeira vez que uma audiência europeia 

assistia ao vivo e pela televisão as partidas do Mundial. A European Broadcast Union (EBU) 

havia pagado uma quantia significativa de US$ 800.000 para transmitir a Copa do Mundo.311 

No presente, os números parecem modestos, mas essa não era a percepção em 1966.312 Estima-

se que 400 milhões de pessoas tenham acompanhado o torneio ao vivo. A larga audiência 

comprova que a Copa do Mundo se apresentava já nessa época como um momento de nation-

branding em que os estados nacionais se valeram dos megaeventos para propagandear sua 

marca em escala planetária. Nem sempre, é claro, a situação caminhava como se esperava. Para 

a diplomacia britânica, a Copa do Mundo guardou consequências negativas no curto prazo. 

Neste sentido, há um significativo material depositado nos arquivos do Foreign and 

Commonwealth Office of International Affairs, o Ministério das Relações Exteriores britânico, 

sobre os impactos do evento na América Latina. Este conjunto documental descreve os 

bastidores da cisão entre a América do Sul e a presidência de Stanley Rous.  

 Em agosto, a senhorita Caroline Patrie – do Joint of Information Policy and Guidance 

Department – escreveu uma circular telegráfica endereçada a 21 embaixadas ou consulados da 

América e Europa Latinas, da jurisdição britânica.313 Grosso modo, a preocupação de Londres 

concentrou-se tanto no Rio de Janeiro quanto em Buenos Aires. No entanto, a publicidade 

negativa já havia atingido algumas capitais europeias, como Roma, Madrid e Lisboa, e até 

mesmo a África Francófona. O parágrafo abaixo da circular telegráfica a resume:  

 
309 Uma boa discussão sintética das relações entre Brasil e América Latina pode ser encontrada, entre outros, no 

artigo de BETHELL, Leslie. O Brasil e a ideia de América Latina em perspectiva histórica. Estudos Históricos, 

Rio de Janeiro, v. 22, n. 44, p. 289-321, 2009. O artigo discute a desconfiança histórica que o Brasil, seus políticos 

e os intelectuais, tiveram em se sentir parte da América Latina. Na mesma linha, mostra como os países hispano-

americanos também têm dificuldade de considerar o Brasil parte da América Latina.  
310 SPEKTOR, Matias. O Brasil e a Argentina entre a cordialidade oficial e o projeto de integração: a política 

externa do governo Geisel (1974-1979). Rev. Bras. Polít. Int., Brasília, v. 45, n. 1, p. 117-145, 2002. 
311 Atualizados pela inflação, estes valores são como grosso modo 6,5 milhões de dólares norte-americanos.  
312 GILLET, Alex; TENNENT, Kevin. Foundations of Managing Sporting Events: Organising the 1966 FIFA 

World Cup. London: Routledge, 2016. 
313 Respectivamente, Assunção, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Santo Domingo, Montevidéu, Managua, La Paz, 

Lima, Cidade do México, Cidade do Panamá, Quito, Rio de Janeiro, São Paulo, San Salvador, Santiago, Madri, 

Roma, Lisboa e Tegucigalpa. PETRIE, Caroline. [Circular telegráfica, endereçada a América Latina e a 

Europa]. Aug. 1966. 1 circular telegráfica. Arquivo: “Latin America Publicity for the World Cup.” The National 

Archives. London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
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Não existe necessidade de dizer [...] que recebemos uma publicidade 

extremamente negativa em alguns países sobre a Copa do Mundo realizada na 

Inglaterra, principalmente na América Latina, mas também em algumas outras 

partes do mundo, inclusive na Itália e nos países da África Francófona. Muitas 

dessas acusações se devem ao fato de que o presidente da FIFA, Sir Stanley 

Rous, e o organizador da competição, é britânico e ao fato de que as finais 

foram realizadas na Inglaterra. Isso tudo significou que a Grã-Bretanha como 

um todo, e não apenas a FIFA, foi alvo de uma campanha e uma grande dose 

de ódio. [...] Uma quantidade de acusações muito distintas, a maioria delas 

extremamente irracionais, foi depositada sobre nós. A versão mais comum é 

de que um complô anglo-alemão foi orquestrado para roubar o futebol latino-

americano.314 

   

 Os documentos do fundo diplomático britânico possuem uma característica sui generis. 

Neles, é possível ter acesso aos rascunhos e às revisões de um texto antes de sua versão final. 

No documento original havia uma preocupação com a África Francesa, algo que foi omitido da 

circular final. Nesta linha, pode-se depreender que o assunto foi discutido internamente, e, por 

fim, se decidiu endereçar a circular somente aos países da América e Europa Latina. No 

entanto, o exemplo empírico de “publicidade negativa” citado na própria circular é de uma 

matéria extraída a partir de uma publicação africana, Jeune Afrique. A matéria citava a seleção 

brasileira – “o adversário mais forte da Inglaterra” – deliberadamente prejudicada pelas mãos 

dos ingleses e da FIFA. Neste sentido, vale a pena notar dois aspectos da notícia. 315 Primeiro, 

ao contrário das matérias encontradas na América do Sul, a preocupação do Jeune Afrique não 

informa sobre o conjunto de países latinos, mas sim especificamente sobre como a seleção 

brasileira havia sido prejudicada. Tratava-se, além disso, de um ataque direto dos ingleses ao 

Brasil. Segundo, e de forma mais geral, aqueles que viriam a se constituir os blocos de apoio a 

Havelange – a África francófona e a América do Sul – se delineiam já no ano de 1966. Sob este 

aspecto, as identidades culturais precederam a construção de uma aliança política. A partir do 

momento em que Havelange entendeu o lugar do Brasil e da seleção brasileira na África, o 

dirigente brasileiro soube jogar com essa dupla representação: naquele continente, ele se 

apresentaria como o brasileiro, o representante de uma seleção multiétnica e de uma nação 

próspera.316 Por outro lado, nos encontros da CSF, Havelange seria simplesmente “o sul-

americano”, não mais “o brasileiro”. 

 
314 PETRIE, Caroline. [Circular telegráfica, endereçada a América Latina e a Europa]. Aug. 1966. 1 circular 

telegráfica. Arquivo: “Latin America Publicity for the World Cup.” The National Archives. London, United 

Kingdom. FCO 953-2334. 
315 Ibid. 
316 Ver mais adiante o capítulo 5, “No coração do milagre: cabos eleitorais e propaganda internacional na eleição 

de Havelange à presidência da FIFA”  
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Pouco a pouco, as respostas à circular chegavam à sede. No geral, a tônica das respostas 

era a da lamentação, além de um sentimento generalizado de impotência. Na Itália, o diplomata 

inglês reclamava incisivamente do próprio fato de o Reino Unido ter sediado o evento: “a Copa 

do Mundo na Inglaterra provou – se é que provas eram necessárias – que um ótimo jeito de 

prejudicar as relações internacionais é sediando uma grande competição esportiva”.317 Da 

Embaixada do Uruguai, o diplomata escrevia de volta, relatando episódios de violência física: 

“a residência, a chancelaria e o consulado são agora bombardeados com cerca de trezentos 

telefonemas anônimos por dia, muitos de natureza virulenta, perguntando, entre outras coisas, 

quanto nós pagamos aos juízes alemães”.318 O caso anedótico, que dá a justa medida do 

desespero do corpo diplomático inglês, veio de uma situação ocorrida em solo brasileiro. No 

meio da tempestade, a seção recreativa do Sindicato de Trabalhadores Metalúrgicos da 

Guanabara escreveu ao Embaixador da Inglaterra no Rio de Janeiro, solicitando uma camisa da 

seleção inglesa “que tivesse sido utilizada por um jogador numa das partidas da Copa do 

Mundo”. 319 Seguindo a recomendação da circular, o embaixador anuiu em atender o pedido. 

Mas, depois de escrever à Football Association, ele se deu conta de que aquela era uma 

demanda impossível. Após muito insistir com o secretário da FA, Dennis Follows, este decide 

enviar, “na esperança de melhorar a imagem da Inglaterra no Brasil”, a camisa para o 

sindicato.320 No ato do envio da camisa para o Rio de Janeiro, o diplomata inglês fazia a ressalva 

óbvia de que a camisa nunca fora usada em um jogo da Copa do Mundo, mas que, se fosse 

batida em “lama brasileira” e lavada “por duas ou três vezes”, mal se daria para notar a 

diferença.321 

  Para além da imagem da Inglaterra na América Latina, a questão política, que envolvia 

a FIFA e o seu presidente, permeia a documentação. Na correspondência, é possível ver que, 

em contato telefônico, Stanley Rous acompanhou o desdobramento das discussões. A pedido 

 
317 FAIRWEATHER, P. S. [Resposta endereçada à circular telegráfica]. Destinatário: Joint Information Policy 

and Guidance Department. Roma, 3 Aug. 1966. 1 carta. Arquivo “Latin America Publicity for the World Cup”. 

The National Archives. London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
318 BRITISH EMBASSY MONTEVIDEO. [Correspondência]. Destinatário: Joint Information Policy and 

Guidance Department. Montevideo, 27 July 1966. 1 carta. Arquivo “Latin America Publicity for the World Cup”. 

The National Archives. London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
319 PETRIE, Caroline. [Carta a Dennis Fellows, secretário da Football Association]. Destinatário: Dennis 

Fellows. 25 Oct. 1966. 1 carta. Arquivo “Latin America Publicity for the World Cup.”  The National Archives. 

London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
320 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE. [Carta a Dennis Fellows, secretário da Football 

Association]. Destinatário: Dennis Fellows. 7 Oct. 1966. 1 carta. Arquivo “Latin America Publicity for the World 

Cup”. The National Archives. London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
321 FELLOWS, Dennis. [Correspondência]. Destinatário: Foreign and Commonwealth Office. 11 Oct. 1966. 1 

carta. Arquivo “Latin America Publicity for the World Cup”. The National Archives. London, United Kingdom. 
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do Comitê de Informação, Rous fez uma declaração para circular nas embaixadas. Nela, Rous 

era incisivo – em especial, com os argentinos – e afirmava exigir um pedido de retratação, sob 

pena da exclusão no próximo mundial e das demais competições internacionais realizadas pela 

FIFA. Rous afirmava que a comissão de arbitragem da FIFA já havia alertado os países sul-

americanos de que atitudes “como aquelas que aconteceram no Chile” de indisciplina não 

seriam toleradas, e não poderiam se repetir em frente a uma audiência planetária. Na conclusão, 

acusava os dirigentes sul-americanos de procurar “bodes expiatórios” para o fracasso de suas 

próprias seleções. 322 Disponível na FIFA, a documentação dos comitês de arbitragem segue a 

linha da declaração de Rous, contestando a ação dos argentinos, e manifestando o apoio dos 

árbitros e das escolhas anteriormente feitas. 323 

 Preocupados com a situação de Stanley Rous na FIFA, os diplomatas ingleses 

espalhados na América Latina se reuniram com dirigentes de futebol locais para se informarem 

sobre possíveis movimentações políticas. Meses depois, em Buenos Aires, os dirigentes sul-

americanos se reuniriam no Congresso Sul-Americano de Futebol, e havia o receio de que eles 

organizassem uma rebelião, exigindo mudanças estruturais na FIFA. Essa reunião foi vigiada 

de perto pelos diplomatas britânicos. No Uruguai, quase três meses após o final da Copa do 

Mundo, o vice-presidente da federação local seguia escrevendo nos jornais de que a 

responsabilidade da derrota dos sul-americanos era da FIFA e da organização do torneio.324 Na 

Argentina, o epicentro do episódio, o diplomata R. A. W. Wright almoçou com Valentin Suarez, 

o interventor federal da AFA à época. Para desgosto de Wright, Suarez insistia em apontar Rous 

como o principal responsável em organizar a Copa do Mundo e pelos resultados negativos da 

América do Sul. O próprio A.W. Wright já havia escrito à sede falando que, na Argentina, Rous 

era, de fato, o grande vilão. Havia uma anedota nos círculos esportivos que dizia que a FIFA 

era governada por três pessoas: Sir, Stanley e Rous.325 No caso, o temor mais agudo de Wright 

era de que os sul-americanos se “retirassem da FIFA”, algo que foi prontamente negado pelos 

seus informantes. Ainda assim, haveria protestos duros contra Stanley Rous e a pressão por 

mudanças na estrutura da FIFA, “principalmente do lado brasileiro”. A queixa mais geral era 

com a forma como a escalação dos árbitros era conduzida pela FIFA. Na visão dos sul-

 
322 ROUS, Stanley. Statement. Anexo a circular e documento. [1966]. 1 documento. Arquivo “Latin American 

Publicity for the World Cup”. The National Archives. London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
323 FIFA News, Zürich, n. 30, ago. 1966 (edição em espanhol). p. 26. 
324 BRITISH EMBASSY MONTEVIDEO. [Correspondência]. Destinatário: Departamento de Informação. 

Montevideo, 15 Aug. 1966. 1 carta. Arquivo “Latin America Publicity for the World Cup”. The National Archives. 

London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
325 BRITISH EMBASSY BUENOS AIRES. [Correspondência]. Destinatário: Departamento de Informação. 

Buenos Aires, 8 Sept. 1966. 1 carta. Arquivo “Latin America Publicity for the World Cup”. The National Archives. 

London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
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americanos, as decisões eram centralizadas nas mãos de Stanley Rous, algo que precisava 

acabar.326 

 O caso argentino foi, certamente, o mais controverso. Nele, a derrota contra os ingleses 

assumia uma cor política local: “Muitos jornais, mesmo os mais moderados, associaram a 

derrota com o caso das Ilhas Falkland”, escrevia Wright, “aos argentinos parecia claro que os 

inventores do fair play e do acordo de cavalheiros perpetraram um roubo duplo”.327 A imagem 

do “roubo”, que se misturava à questão das Malvinas, aproxima a ação inglesa e da FIFA do 

colonialismo. Mais forte na Argentina do que em outros países da região, esse sentimento 

passou a desempenhar um papel de relevo na construção de uma aliança política.  

 Não é gratuito que o escritor uruguaio Eduardo Galeano tenha recuperado a história do 

complô anglo-alemão em seu livro O futebol: ao sol e à sombra. Em 1966, Galeano preparava 

o livro As veias abertas da América Latina, denúncia contra o imperialismo e que, em linhas 

gerais, apresenta a colonização como uma pilhagem dos europeus sobre os latino-americanos. 

Do outro lado do espectro político, o cronista Nelson Rodrigues fazia uso da mesma retórica de 

Galeano. Nas suas crônicas diárias, ele contrapunha a imagem dos britânicos como um império 

sem escrúpulos à dos brasileiros, subdesenvolvidos, como tímidos, acuados e 

envergonhados.328 Os dois cronistas, ainda que defendessem posições políticas distintas, 

quando não diametralmente opostas, eram afetados por um ambiente cultural de transformação, 

permeado por novas ideias. Por volta de 1966, a imagem da América Latina como parte do 

Terceiro Mundo ecoava no ambiente cultural, e ganhava adeptos. A luta contra o imperialismo 

era uma bandeira dos movimentos da sociedade civil ligados ao partido comunista, mas também 

a associações estudantis.329 Essa linguagem ganha corpo e consistência no âmbito acadêmico e 

político latino-americano a partir da segunda metade da década de 1960, e essa cisão da 

América Latina com a Europa na FIFA deve ser vista como parte deste contexto mais amplo. 

 
326 BRITISH EMBASSY BUENOS AIRES. [Correspondência]. Destinatário: Departamento de Informação. 

Buenos Aires, 8 Sept. 1966. 1 carta. Arquivo “Latin America Publicity for the World Cup”. The National Archives. 

London, United Kingdom. FCO 953-2334. 
327 BRITISH EMBASSY BUENOS AIRES. Reactions in Argentina following Argentina defeat against UK in 

semifinals of World Football Cup Tournament and Anti-British Manifestations. Destinatário: Departamento 

de Informação. Buenos Aires, 15 Aug. 1966. 1 carta (não-assinada). The National Archives, London, United 

Kingdom, FO371-184669. 
328 Na crônica esportiva brasileira, retórica semelhante é encontrada nos textos do cronista Nelson Rodrigues. 

Conferir, por exemplo, “A Copa do apito”, texto em que Nelson associa diretamente o império inglês à atuação da 

FIFA na Copa do Mundo. “Nas barbas indignadas do mundo, a Inglaterra se prepara para ganhar no apito o caneco 

de ouro. Vocês pensam que há algum disfarce, ou escrúpulo, ou mistério? Absolutamente. [...] A arbitragem foi 

manipulada para liquidar primeiro os bicampeões. E em seguida os outros países sul-americanos. O jogo Inglaterra 

e Argentina foi um roubo”. Escrito em vinte e cinco julho de 1966, este texto foi reproduzido em RODRIGUES, 

Nelson. A pátria de chuteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.  
329 ALBUQUERQUE, German. Tercermundismo em el Cono Sur de América Latina: ideologia y sensibilidad. 
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No caso dos dirigentes de futebol, interessados em angariar mais espaço dentro da FIFA, essa 

linguagem do terceiro mundo e do desenvolvimento, progressivamente, passaram a compor o 

seu léxico político. Eles incorporavam, de acordo com seus próprios critérios, elementos dessa 

linguagem na prática política.330  

 Dizendo de outra forma, as identidades políticas são necessárias para a construção da 

aliança política. Narrado pelo cronista, esse sentimento se alastrava e ajustava a criar uma 

sensação de solidariedade dos dirigentes sul-americanos para com os países do bloco afro-

asiático. Se o Terceiro Mundo era – para retomar a expressão de Christopher Lee – “uma 

comunidade de sentimento”, os latino-americanos não se sentiam como pertencentes a esse 

universo. No caso da política do futebol, isso era reforçado na medida em que os países do 

continente sul-americano possuíam uma história de sucesso enquanto essa identidade terceiro-

mundista é, neste sentido, construída a partir da alteridade, ou seja, escorada na premissa de 

que a Europa era o inimigo em comum a ser derrotado.331 

 Por essa razão, os protestos contra a FIFA contavam com a participação de ninguém 

menos do que o próprio Havelange. Na Embaixada do Reino Unido no Rio de Janeiro, o 

diplomata J. W. A. Shakespeare reconhecia que haveria protesto contra o presidente Stanley 

Rous e a FIFA em outubro, mas não conseguira apurar nada a respeito de mudanças 

significativas na estrutura da FIFA.332 J. W. A. Shakespeare não poupava críticas ao dirigente 

da CBD, João Havelange. Dono de um comportamento irascível e delirante, Havelange se 

apresenta como a própria síntese do continente: descontrolado, não se furtava a contar mentiras 

à opinião pública para garantir suas posições de prestígio:  

 
Caroline,  

A despeito de muita provocação por aqui por jornalistas esportivos brasileiros 

e outros, nós chegamos a mesma conclusão de que o melhor a fazer é esperar 

a poeira baixar. [...] Recentemente, inclusive, alguns jornalistas chegaram a 

especular de que o Brasil perdeu por causa da falta de preparo físico e de 

habilidade, e não por causa dos juízes ingleses, da FIFA e do Stanley Rous. 

Essa nova nota foi música para os nossos ouvidos! [...]. No entanto, preciso 

registrar que um dos maiores responsáveis por propagar o sentimento anti-

britânico foi o presidente da CBD, o senhor Havelange. Eu não vou listar tudo 

que tem sido dito, mas eu tenho certeza que vocês irão se interessar por suas 

 
330 RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC a era da TV. Rio de Janeiro: 

Record, 2000. PRASHAD, Vijay. The darker nations: a people’s history of the Third World. New York: The 

New Press, 2008.  
331 LEE, Christopher. Introduction. In: ______. Making a world after empire. The Bandung Moment and its 

afterlives. Athens: Ohio University Press, 2010.  
332 BRITISH EMBASSY BUENOS AIRES. Reactions in Argentina following Argentina defeat against UK in 

semifinals of World Football Cup Tournament and Anti-British Manifestations. Destinatário: Departamento 

de Informação. Buenos Aires, 15 Aug. 1966. 1 carta (não-assinada). The National Archives, London, United 

Kingdom, FO371-184669. 
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últimas calúnias. O senhor Havelange afirma que os resultados da final e da 

semifinal foram partes de um complô do governo britânico. Envio em anexo 

uma tradução do seu artigo no jornal Diário de Notícias [...]. Preciso dizer que 

a razão dos delírios de Havelange é clara e transparente para nós, e também 

para a maior parte dos brasileiros sensíveis. Com a sua reputação perdida, e 

com risco de perder o próprio emprego, ele está procurando um bode 

expiatório. Entendo que você possa considerar que este comportamento é 

indigno a uma personalidade pública – e você estará certa, mas assim funciona 

na América Latina.333 

 

 Nos documentos diplomáticos, os britânicos apresentavam as visões latino-americanas 

sobre os acontecimentos como “delírios”, “uvas azedas334”, “inteiramente emocionais” e 

“escorada em razões irracionais”.335 Nesta visão, era como se dois modos de leitura da 

realidade estivessem em planos antagônicos: o racional –  britânico e europeu por excelência 

– e o irracional – o sul-americano. Ao fazer isso, os diplomatas britânicos parecem se esquecer 

de um fato elementar: o de que não eram eles próprios atores integralmente racionais, e 

carregavam consigo suas próprias emoções. Outra observação é que a histeria não tinha uma 

razão material (era, portanto, um delírio) e levou aos britânicos a fazer pouco para frear esse 

sentimento.336 O fenômeno, entretanto, não era isolado, tampouco se limitava à Copa do Mundo 

de 1966. O mesmo “sentimento anti-britânico” seria reativado nos próximos anos nos Jogos 

Olímpicos em 1968 e na Copa do Mundo do México em 1970, ambos realizados no México.337 

Uma das hipóteses explicativas para o grau de difusão do fenômeno é que, na América Latina, 

o antiamericanismo era um sentimento forte. Pode-se, por conseguinte, especular que, nos 

eventos futebolísticos, que não contavam com a participação dos Estados Unidos, o sentimento 

se transformava em manifestação anti-britânica.  

 Não obstante, havia motivos para a reclamação dos latinos. Não raro, as delegações 

esportivas britânicas davam declarações desastradas e carregadas de preconceitos e estereótipos 

sobre a América Latina. Alf Ramsey, em 1966, chamou, em rede nacional, os argentinos de 

 
333 SHAKESPEARE. J. W. A. [Correspondência da Embaixada do Reino Unido no Rio de Janeiro ao Joint 

Information and Guidance Department]. Destinatário: Joint Information and Guidance Department. Rio de 
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334 Uvas azedas (do inglês, sour grapes) é uma expressão em inglês que denota “ter inveja de algo”. Essa expressão 

foi frequentemente utilizada na correspondência.  
335 Os trechos foram extraídos dos documentos citados ao longo dessa subseção, especialmente, The National 

Archives. London, United Kingdom. FCO 953-2334. “Latin America Publicity for the World Cup”.   
336 Para o papel das emoções em relações internacionais, ver KEYS, Barbara. Henry Kissinger: the emotional 

statesman. Diplomatic History, Oxford, v. 35, n. 4, p. 587-609, 2011.  
337 HOPE, C. P. The politics of Football. Cidade do México, 18 ago. 1970. Relatório escrito por C.P. Hope sobre 

a Copa do Mundo do México e seus desdobramentos. Destinatário: Departamento de Informação. 1 relatório. 

Arquivo “General matters arising from the World Football Championship in Mexico”. The National Archives, 

London, UK, FCO 71/1649. 
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“animais”. Em 1968, uma declaração do ex-atleta de atletismo Roger Bannister de que os jogos 

na Cidade do México seriam perigosos para os atletas e que alguém morreria na disputa da 

competição levou a uma reação em massa da imprensa e do público mexicano. Em 1970, outra 

vez, “a histeria emocional” latina foi tanto maior. Desde o início desastradas declarações do 

técnico da Inglaterra, Sir Alf Ramsey, fizeram com que os torcedores mexicanos se colocassem 

contra a Inglaterra. Embora insistissem em atribuir a emoção à “histeria latina”, os diplomatas 

recomendavam, em um relatório, que a Football Association “contratasse um departamento de 

relações públicas”338. 

 Com as relações desgastadas com a América Latina, o relatório da Football Association 

enviado trazia notícias do Congresso da FIFA de 1970 pouco promissoras. “Do ponto de vista 

das antigas e estabelecidas associações nacionais, este foi um Congresso nada satisfatório. 

Praticamente toda a discussão foi dominada pelos países recém-afiliados da África”. Para as 

federações britânicas, a situação era agravada porque havia deliberações contrárias aos seus 

interesses que atacavam diretamente a “autonomia”. Uma das propostas da Associação de 

Futebol da Etiópia pretendia acabar com a isenção de taxas das federações britânicas na FIFA, 

produto de um acordo de 1924 com a FIFA.339 A proposta foi derrotada por 34 a 33, mas os 

britânicos ligaram o sinal de alerta. O relatório se encerrava com “uma nota mais agradável”, e 

trazia a notícia de que Stanley Rous havia sido reeleito presidente da FIFA. As novas 

influências estavam crescendo e pareciam cada vez mais fortes. O relator não deixava de avisar 

que, em sua opinião, “o Congresso de 1972 pode ser um divisor na história da entidade”.340 

Nesta conjuntura crítica, a insatisfação dos “novos países” confluiu com o sentimento de 

desprestígio, indignação e revolta dos sul-americanos. Esta aliança viria a representar o ponto 

final de um longo domínio britânico nas instituições esportivas internacionais.  

 No final de 1971, o ano que se escolheu para encerrar esse capítulo, três britânicos, dois 

dos quais de origem nobiliárquica, presidiam as três principais associações esportivas 

internacionais: além de Stanley Rous, o Lord Burghley – o Marquês de Exeter –, a Federação 

Internacional de Atletismo Amador, e o Lord Killianin, Presidente do Comitê Olímpico 

Internacional. Quando se chega no fim da década, nenhum dos três ocuparia o cargo. A saída 

 
338 Ibid. Entre os ingleses, o nível de tensão para com os eventos esportivos era tal que, do Brasil, o diplomata 

britânico em São Paulo agradecia o fato da Inglaterra ter perdido o jogo para a Alemanha nas quartas de final: “a 

nossa eliminação para a Alemanha, ao menos, nos poupou de todo o dano que significaria uma nova partida entre 

Brasil e Inglaterra”. BRITISH CONSULATE-GENERAL SAO PAULO. [Carta do Consulado-Geral do Reino 

Unido em São Paulo ao Departamento de Informação]. São Paulo, [1970]. 1 carta. Arquivo “General matters 

arising from the World Football Championship in Mexico”. The National Archives, London, UK, FCO 71/1649. 
339 Na opinião do documento, o acordo que garantiu a isenção de taxas não data de 1924, mas sim de 1946.  
340 FOOTBALL ASSOCIATION. Report of the Football Association HWT59/2. [Cidade do México], 1970. 1 

relatório. E480, Harold Thompson Archives. The Royal Society, London. United Kingdom. 
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dos três abriria espaço a três dirigentes de origem latina: o brasileiro João Havelange seria o 

primeiro em 1974, pela FIFA; o espanhol Juan Antonio Samaranch, em 1980, pelo COI; e, por 

último, o italiano Primo Lebiolo, pela IAAF, em 1981. O processo histórico que os levava ao 

poder convergia. Os três construiriam uma aliança com os países periféricos, da África à 

América Latina, passando pelo bloco árabe. Havelange não foi apenas o primeiro a conseguir 

tal feito: a vitória de 1974 produziu uma nova cena política nas federações internacionais, 

abalando o sistema internacional esportivo de forma ampla.341  

            Na FIFA e nas demais associações esportivas internacionais, o problema da 

legitimidade para agir na arena pública internacional é central. Em grande medida, a 

legitimidade é extraída da figura do presidente, o rosto da instituição. Embora os delegados da 

FIFA não estejam diretamente vinculados aos estados nacionais, com frequência as 

representações nacionais são sobrepostas às suas figuras, de forma muito semelhante às relações 

diplomáticas. Neste sentido, é como se os representantes nacionais fossem capazes de ir além 

da própria representação, incorporando na própria agência política as virtudes do país 

representado. No processo político, eles se tornam os países que representam.342 Claro está que 

estes símbolos nacionais não são dados a priori, e se transformam ao longo do tempo. Neste 

sentido, a imagem dos ingleses como “lordes”, que havia sido a marca e a tônica da difusão dos 

esportes nos séculos XIX e até a primeira metade da década de 1960, era responsável por fazer 

com que os britânicos gozassem de prestígio significativo nas associações esportivas. O Reino 

Unido era a casa dos esportes modernos, e seus dirigentes incorporavam na sua ação política 

esta história. 

            Essa imagem vai sendo progressivamente minada não apenas com os processos de 

descolonização e o esfacelamento do império britânico, mas, sobretudo, com a atuação em 

bloco dos países afro-árabes nas federações esportivas nas décadas de 1960 e 1970. Formados 

em uma escola aristocrática, os dirigentes britânicos, não raro, assumiam posições abertamente 

racistas. Diante desse quadro, os países africanos, unidos em torno da crítica pública ao 

apartheid, foram bastante eficazes ao sobrepor à imagem do dirigente esportivo inglês o 

racismo e o imperialismo. Neste momento, os eventos esportivos internacionais tornam-se um 

momento de tensão para os ingleses. Neste sentido, um diplomata britânico observa que “[...] o 

esporte internacional agora só cria problemas entre os países, e não o contrário”.343 Era, neste 

 
341 Conferir a conclusão desta tese – “Um longo reinado”.  
342 Sobre a relação entre incorporação e representação, conferir BOURDIEU, Pierre. A delegação e o fetichismo 

da representação. In: ______. Coisas ditas. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1998.  
343 The National Archives, London, UK, FCO 71/1649.  Arquivo “General matters arising from the World Football 

Championship in Mexico”. 
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sentido, a oportunidade que muitos desses países encontravam para denunciar essas posições 

retrógadas dos dirigentes ingleses, confrontando-os publicamente com a sua arrogância e 

truculência. Esse contexto desfavorável é agravado no caso do futebol. A partir de 1968, quando 

irrompem os primeiros episódios de violência de torcedores ingleses no exterior, a imagem do 

futebol inglês cola-se ao fenômeno do hooliganismo. Em maio de 1974, menos de dois meses 

antes da decisiva eleição, um episódio envolvendo torcedores do Tottenham Hotspurs na final 

da Copa da UEFA na Bélgica percorreu a Europa. “Uma nação de vândalos” (“a nation of 

thugs”), trazia o Daily Express, em 11 de setembro de 1974. “Não somos mais vistos como os 

lordes, os defensores do fair play. Esta é a nova imagem da Inglaterra no exterior”, vaticinava 

o diplomata.344 Em menos de uma década, os ingleses percorreram o longo caminho da 

civilização à barbárie.  

            A dêbacle britânica assistia à emergência do futebol brasileiro como o seu sucessor na 

ordem futebolística internacional. Não à toa, o jogo entre Brasil e Inglaterra, na Copa do Mundo 

de 1970, é tão marcante porque coloca, em um momento chave, representações nacionais 

antagônicas frente a frente. Multirracial, a seleção brasileira era a própria expressão da 

democracia racial. Essa “mistura de raças” em solo nacional contrastava com o temperamento 

lido como abertamente racista das lideranças esportivas britânicas. Para o governo brasileiro, 

os eventos esportivos adquiriam um significado completamente distinto do inglês. Os 

documentos do Itamaraty mostram como a ditadura empresarial-militar agradecia qualquer 

chance de exibir a seleção brasileira em eventos esportivos internacionais. Neste sentido, a 

vitória na Copa de 1970 foi – para fazer uso de uma expressão do historiador Clement Astruc 

– “uma vitória oportuna” porque possibilitou a um governo autoritário se apresentar ao mundo 

como democrático e tolerante.345 As partidas da seleção brasileira se transformavam em 

momentos cruciais para que o Brasil se apresentasse na arena internacional como um país 

tolerante, multiétnico, silenciando sobre as múltiplas violações de direitos humanos que 

ocorriam no país.  

 Neste contexto, o futebol brasileiro não era apenas sinônimo de jogo bonito, mas 

também de organização administrativa, preparação científica e desenvolvimento 

técnico. Construídos nas décadas de 1950 e 1960, o Brasil possuía um conjunto de novos 

estádios, modernos, robustos e colossais. Ao lado de Brasília e das imponentes hidrelétricas, os 

 
344 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE. [Relatório sobre os incidentes em Roterdam por ocasião 

da partida entre Feyernord e Totenham, 29 de maio de 1974]. [1974]. 1 relatório. The National Archives, 

London, UK. FCO 47-683, ficha “Tottenham Hotspur Football Club visit to Netherlands for UEFA Cup Final”. 
345 ASTRUC, Clément. Une victoire opportune. Monde(s), n. 1, p. 193-211, 2019. 
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estádios eram o desenvolvimento brasileiro em estado reificado. Para Havelange o caminho 

para se arvorar como o representante deste “país do futuro” estava aberto. Antes disso, porém, 

será preciso compreender como ele chegou até aqui.  
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PARTE II – “UM PELÉ LOURO”: A ASCENSÃO POLÍTICA DE JOÃO HAVELANGE 

(1916-1970)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “Pelé? Parece até que foi um gênio”  

         João Havelange  

  

      “Em 1970, o Pelé ficou Louro. Mas foi Pelé” 

         Vargas Netto 
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3 O ADMINISTRADOR: IDEOLOGIA E POLÍTICA NA FORMAÇÃO DE UM 

PATRIMÔNIO SOCIAL-ESPORTIVO (1916-1966)   

 

 

3.1 JOÃO HAVELANGE, UMA VIDA EXTRAORDINÁRIA?  

 

 À distância, a vida de João Havelange é extraordinária. Nascido no Rio de Janeiro em 

maio de 1916, Havelange viveu uma vida centenária, falecendo somente em agosto de 2016. 

Presidente da FIFA por duas décadas e meia, membro do Comitê Olímpico Internacional por 

cinco décadas, atleta olímpico de polo aquático (Helsinque, 1952) e de natação (Berlim, 1936), 

a experiência de vida de Havelange não poderia estar mais distante da do homem comum. Para 

o historiador do mundo contemporâneo, essa percepção carrega um paradoxo. Se a biografia de 

Havelange merece ser objeto de investigação, é porque está ligada ao seu próprio tempo. 

Examinada ao microscópio, a vida de Havelange revela os múltiplos entrelaçamentos de sua 

trajetória à experiência histórica de um determinado grupo social no Brasil do século XX. 

Para compreender essa contradição, a noção do historiador italiano Edoardo Grendi de 

excepcional normal pode ser evocada. Em períodos históricos em que a escassez de documentos 

é a regra, o historiador poderia se valer de fontes “excepcionais” para compreender o modo de 

vida de grupos ou regiões marginalizadas, que deixaram poucos vestígios acessíveis ao 

historiador do tempo presente. Na aparência excepcionais, esses documentos poderiam servir 

para trazer à superfície regularidades e modos de vida. Na realidade, o conceito de Grendi foi 

pensado mais para o uso de fontes históricas do que para a elaboração de biografias. Nesta 

linha, o exemplo mais conhecido de documento excepcional normal é o processo inquisitorial 

de Menocchio, o moleiro estudado pelo também italiano e discípulo de Grendi, Carlo Ginzburg. 

Valendo-se de ampla erudição, Ginzburg ilustra como aquele documento, na aparência 

hiperbólico e desconectado do século XVI, é capaz de desvelar a experiência dos grupos 

subalternos italianos que viveram naquela região. Ginzburg termina por alargar o conceito de 

Grendi – o excepcional normal não era somente o documento especial, mas o caso marginal, 

de fronteira, extremo.346   

 
346 Para o conceito de excepcional normal à moda original, ver GRENDI, Edoardo. Microanálise e história social. 

In. SILA, Carla (org). Exercícios de micro-história. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 19-38. Sobre Menocchio, v. 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. Em artigo escrito com Carlo Poni, Ginzburg resumiu bem o debate: “Existe 

também aquilo que Edoardo Grendi chamou, sugestivamente, de excepcional normal. A esta expressão podemos 

atribuir pelo menos dois significados. Antes de mais nada, ela designa a documentação que só aparentemente é 

excepcional [...] Mas o ‘excepcional normal’ pode ter outro significado. Se as fontes silenciam ou distorcem 

sistematicamente a realidade social das classes subalternas, um documento que seja realmente excepcional (e, 

portanto, estatisticamente não frequente) pode ser muito mais revelador do que mil documentos estereotipados. 
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No geral, os métodos da micro-história foram aplicados à história social das camadas 

populares. Via de regra, a vida dos grupos dominantes é relativamente bem documentada, e 

seus modos de vida podem ser acessados de formas distintas.347 No entanto, o conceito de 

excepcional normal, quando aplicado à história social das elites, adquire uma vantagem extra. 

Historicamente, as elites políticas foram ciosas da sua memória, pois na sociedade 

contemporânea é nela que se assenta a justificativa do próprio poder e a legitimidade de sua 

atuação política. Por essa razão, há uma tendência a exagerar o quanto essa experiência de vida 

é singular.348 Quando se traz a história desses indivíduos ao rés do chão, o que se faz é 

dessacralizar esses sujeitos e os grupos que representam. Por isso, essa alegada 

excepcionalidade, que os colocaria em um lugar de privilégio por direito histórico, é desfeita 

quando o historiador lança esses indivíduos de volta ao mundo social. Boa parte das biografias 

de Havelange se valeu de clichês para caracterizá-lo como “visionário”, “um homem à frente 

do seu tempo”, “determinado e corajoso” etc. Religar a vida de Havelange à experiência do 

século XX é tarefa necessária para a desconstrução da aura de sacralidade nas quais 

frequentemente apareceu envolto.349   

Na contramão dessa leitura hagiográfica, este capítulo inscreve o conjunto das ideias 

formuladas por Havelange no chão da história.350 Neste aspecto, as categorias produzidas por 

 
Os casos marginais, como mostrou Kuhn, põem em causa o velho paradigma, e, por isso mesmo, ajudam a fundar 

um novo, mais articulado e mais rico. Quer dizer, funcionam como espias ou indícios de uma realidade oculta que 

a documentação, de um modo geral, não deixa transparecer. [...] a importância decisiva destes traços, aquelas 

espias e aqueles erros que perturbam, desordenando a superfície da documentação. Para além dela, é possível 

atingir aquele nível mais profundo, invisível, que é constituído pelas regras do jogo, “a história que os homens não 

sabem que fazem”. GINZBURG, Carlo; PONI, Carlo. O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico. 

A micro-história e outros ensaios. Lisboa: DIFEL, 1989. p. 169-178 
347 HEINZ, Flávio M. O historiador e as elites – à guisa de introdução. In: HEINZ, Flávio M. (org.). Por outra 

história das elites. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 154-165. 
348 Sobre o papel da história nos processos de legitimação da ordem social, a posição adotada aqui é a mesma de 

LÉVI-STRAUSS, Claude. A Antropologia face aos problemas do mundo moderno. Tradução Pedro Vidal. 

Lisboa: Círculo de Leitores, 2012. Sobre o papel da história e relações com as elites, “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”. Cf. HEYMANN, Luciana Quillet. Memórias da elite. 

Arquivos, instituições e projetos memoriais. Revista Pós Ciências Sociais, São Luís, v. 8, n. 15, 2011. 
349 BOURDIEU, Pierre. L’illusion biographique. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris, v. 62-63, p. 

69-72, jun. 1986. Disponível em: http://www.persee.fr/issue/arss_0335-5322_1986_num_62_1. Acesso em: 05 

dez. 2018. 
350 Vale a pena dizer que não é possível comparar as biografias encomendadas por Havelange com a biografia 

escrita por Ernesto Rodrigues, muito mais detalhada e com informações inconvenientes ao biografado. Não 

obstante o rigor técnico do ponto de vista de um trabalho jornalístico, a narrativa de Rodrigues tem objetivos muito 

distintos da tese aqui apresentada.  
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Havelange são tomadas a sério, mesmo que possam soar absurdas ou cômicas à primeira vista. 

Pode-se dizer, inclusive, que Havelange se constitui numa espécie de intelectual, entendido aqui 

muito simplesmente como alguém que produz e difunde uma determinada “visão de mundo”.351 

Essa visão de mundo consiste em um sistema político estruturado de valores e crenças, o que 

historiadores e cientistas sociais chamaram de ideologia política.352 Não custa, por isso, 

ressaltar que essa ideologia política de Havelange está estritamente ligada às instituições nas 

quais ele transitou ao longo desse processo de ascensão social e política. Para compreender 

como ela se produz na própria prática, este capítulo traz à tona as diversas instituições (partidos 

políticos, agremiações esportivas, formação educacional) formativas na vida de João 

Havelange.  

Ainda assim, este capítulo não tem como finalidade produzir uma biografia detalhada 

de Havelange, o que, por si só, se constituiria em um projeto distinto do que se objetiva aqui. 

Por ora, o interesse é compreender a ascensão de Havelange no interior da sociedade civil 

brasileira, suas categorias de pensamento e, em particular, a forma como ele acumulou os 

recursos necessários para pleitear uma vaga à presidência da FIFA. Nesta linha, o problema 

entre ação individual e contexto social se coloca de forma clara. Aqui, “toda ação social é vista 

como o resultado de uma negociação constante [...] diante de uma realidade normativa que, 

embora onipresente, nem por isso deixa de oferecer amplas possibilidades de interpretações”.353 

O pressuposto é que, se Havelange obteve sucesso, foi porque muitos dos indivíduos à sua volta 

compartilhavam com ele seus valores, suas categorias, sua visão de mundo. Egresso de uma 

elite política emergente, a história de sucesso de Havelange o transforma no símbolo vivo dessa 

classe social.    

Uma advertência metodológica se faz necessária para compreender o uso e a forma pela 

qual se analisaram as entrevistas concedidas por Havelange. Vale dizer que a apropriação de 

diversas entrevistas feitas não teve como objetivo reconstituir uma cadeia de fatos históricos 

verificáveis. As fontes orais foram utilizadas para compreender a ideologia política de 

Havelange e, para tal, foi preciso pensar nas hipérboles, nos exageros, nos lapsos de memória 

 
351 Essa definição de intelectual sintética foi dada pelo historiador Carlos Altamirano em ALTAMIRANO, Carlos. 

Intelectuales: notas de investigación. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2007. Aqui, o conceito de intelectual 

como alguém ligado às relações materiais foi amplamente inspirado na obra de GRAMSCI, Antonio. Cadernos 

do Cárcere. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.  
352 O conceito de ideologia é debatido centenariamente na sociologia, na ciência política e na história. Termo 

polissêmico, o conceito tem muitos usos. Aqui, utilizou-se desta definição: “Em sentido amplo, o conceito de 

ideologia pode ser definido como um sistema através do qual um indivíduo ou mesmo partes da sociedade pensam 

e racionalizam sobre si mesmo. Ideologias podem ser idiossincráticas, impraticáveis e até mesmo ilusórias, mas 

eles ainda assim trazem consigo as características de coerência e estabilidade temporal”.  
353 LEVI, Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Tradução 

Cynthia Marques de Oliveira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
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e nos erros cronológicos não como problemas inerentes às fontes orais, mas sim como parte da 

própria virtude desse tipo de documentação.354 Para reconstituir este conjunto de ideias, este 

capítulo hibridizou as entrevistas com material iconográfico, periódicos, os cadernos e os 

rascunhos do próprio Havelange salvaguardados no COB, além dos livros de memória e 

biografias produzidos sobre esse personagem.  

Para dar conta dos objetivos elencados, optou-se por dividir esse capítulo em três 

subseções mais gerais, organizadas de forma cronológica. A primeira discute as origens 

familiares de Havelange, bem como a difusão do ideário esportivo na virada do século XIX 

para o XX. Filho de belgas vivendo na América do Sul, Havelange cresceu à sombra da 

ideologia esportiva, frequentando o Fluminense Futebol Clube desde os cinco anos de idade. 

Na segunda parte, são discutidas as transformações do esporte na década de 1920 e 1930. 

Observa-se como a profissionalização do futebol impediu uma carreira de Havelange como 

jogador. Não obstante, foi o próprio processo de profissionalização do futebol que abriu espaço 

para a sua ascensão como dirigente esportivo. Discute-se, na terceira e última parte, a ascensão 

política de Havelange no seio da sociedade civil brasileira. Membro de uma elite tecnocrática, 

chega à presidência da CBD em 1957, às vésperas do primeiro título mundial do Brasil. 

 

3.2 UM CORPO INDESTRUTÍVEL 

 
“Quase todos já se foram. Quem está aqui, sou eu. Não 

sei. Deus botou a mão” 

João Havelange355 

 

 Oriundo da região industrial de Liège, na Bélgica, os pais de Havelange emigraram ao 

Brasil no início do século XX. Berço da chamada “segunda revolução industrial”, a economia 

de Liège se apoiava basicamente na extração do minério (carvão, zinco, cobre) e na indústria 

de armamentos.356 Não se trata de coincidência que o pai de João Havelange, Faustin Joseph 

Godefroid Havelange, tenha se envolvido nessas duas atividades. No final da década de 1890, 

ele se formou em engenharia de minas pela Universidade de Liège. Nos estertores do boom do 

guano, Faustin escolheu o Peru como destino.357 Lá, além de lecionar na Universidade de San 

 
354 Sobre a metodologia da história oral, a referência aqui é PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos. Tempo, 

Niterói, v. 1, n. 2, p. 59-72, 1996. 
355 HAVELANGE, João. [Entrevista]. Entrevistadores: Bernardo Borges Buarque de Hollanda; Daniela Alfonsi; 

Carlos Eduardo Sarmento. Entrevistado: João Havelange. Acervo do Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil (CPDOC). 
356 HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. 
357 Guano é o substrato extraído de excremento de morcegos, aves marinhas e focas, depositados em ambientes 

áridos ou de umidade escassa, especialmente as praias litorâneas. Um fertilizante altamente efetivo, a descoberta 
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Marcos, em Lima, realizou uma série de estudos sobre as minas de carvão e de ferro locais. Em 

um mundo em que as fronteiras da atividade comercial e intelectual eram porosas, Faustin era, 

a um só tempo, professor e representante diplomático do governo belga, responsável por 

conectar as indústrias belgas às matérias-primas do Peru.358 

Logo após essa experiência, Faustin regressou à Bélgica, onde se casou com Juliette 

Calmet Ludivine, filha de um industrial de zinco e cobre. Por volta de 1913, ele decidiu voltar 

para a América do Sul e constituir família no Brasil. Faustin sofria com problemas de 

readaptação na Europa, agravado pelo clima de tensão antes da eclosão da Primeira Guerra 

Mundial. Estabelecido no Rio de Janeiro, Faustin se torna “representante comercial” da Casa 

Laport – uma empresa de armas belga, sediada em Liège, cuja franquia havia se consolidado e 

difundido globalmente no final do século XIX. No Rio de Janeiro, as armas e munições de 

Liège eram conhecidas desde as viagens que o Imperador Dom Pedro II fizera à Bélgica por 

volta de 1880. Valendo-se desse prestígio, foi como armeiro que Faustin fez carreira, e se 

estabeleceu na sociedade civil carioca.359 

No que diz respeito à Juliette Ludivine, as informações escasseiam na mesma proporção 

em que abundam dados sobre Faustin Havelange. Em parte, isso se deve ao fato de que a Juliette 

coube quase exclusivamente o espaço do lar, sendo vetada a participação em eventos públicos, 

justamente aqueles que produzem documentação. Por outro lado, o que se sabe sobre o pai se 

deve ao próprio filho. Ora, quando a figura paterna é evocada, Havelange a associa diretamente 

às decisões de relevo da sua própria vida, como a escolha de largar o futebol e aderir à natação, 

que será mais discutida adiante. “Nunca faça negócios com o governo”, “Coloque todos os seus 

bens no nome da sua mulher”, “Meu pai é meu exemplo” etc. são outros dos ensinamentos 

dados pelo pai de Havelange, e repetidos em uma série de entrevistas.360 

 
de que o guano poderia ser utilizado para plantações em larga escala dinamizou a economia do Peru até o final da 

década de 1860. O Peru se tornou uma região de extrema prosperidade. Na década de 1870, quando termina o 

ciclo, a economia do Peru entra em declive, situação agravada pela Guerra do Pacífico. A crise, entretanto, gera 

oportunidades para o investimento em outros tipos de produção, em particular as ferrovias e minas.  
358 RODRIGUES, Ernesto Carneiro. Jogo duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
358 Ver “Depoimento de Paula Havelange – irmã e secretaria” em AZEVEDO, Vivaldo de. João Havelange – 

determinação e coragem. São Paulo: Editora Nacional, 1974. p. 17-24. STOLS, Eddy (org.); MASCARO, 

Luciana Pelaes (org.); BUENO, Clodoaldo (org.). Brasil e Bélgica: cinco séculos de interações. São Paulo: 

Narrativa Um, 2014.  
359 STOLS, Eddy. Panorama das relações belgo-brasileiras. Apresentação na Universidade Federal de Minas 

Gerais. 20 set. 2005. Disponível em: http://www.belgica.org.br/panorama.htm. Acesso em: 25 jul. 2019. STOLS, 

Eddy. O Brasil se defende da Europa: suas relações com a Bélgica (1830-1914). Boletín de Estudios 

Latinoamericanos y del Caribe, Amsterdam, n. 18, p. 57-73, jun. 1975. 
360 Essas citações podem ser encontradas em diversas entrevistas de Havelange. Neste capítulo, são utilizados 

trechos do livro de homenagem do COB, a entrevista (em duas partes) que os pesquisadores Bernardo Borges 

Buarque de Hollanda, Carlos Eduardo Sarmento e Daniela Alfonsi fizeram com o ex-presidente da FIFA, a 

entrevista realizada pelo próprio pesquisador em 2012, no Rio de Janeiro, uma entrevista do Museu da Imagem e 
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Sejam nas decisões de caráter econômico ou nas escolhas políticas, o nome e a memória 

do pai afiançam os caminhos traçados pelo filho. Ao respaldar o problema em uma ordem moral 

(a linhagem da casa) – “tudo o que fiz foi seguir o conselho paterno” – a percepção que se tem 

é que Havelange inscreve as suas escolhas como produto da natureza. Todavia, a principal 

função do pai é inculcar no filho o culto à disciplina. Numa história recolhida em 1966 e 

salvaguardada no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, Havelange sintetiza o que se 

quer dizer aqui.  

 

Há sempre uma passagem que eu conto e que deveria ter muito valor para a 

mocidade. Tem uma força muito grande. [...] O pai era muito mais rígido do 

que o de hoje. O meu chamou-me para almoçar consigo na cidade. Eu fiquei 

deslumbrado. Ele me disse “Olha, meu filho, o senhor agora está se 

transformando num homem e vou lhe entregar a chave de casa”. Eu muito 

sorridente, muito feliz e já imaginava aquela noite ir numa escola de dança, 

que era o que todo jovem imaginava. Quando terminava o almoço, meu pai se 

vira e diz. “Gostaria de vê-lo nadar no Fluminense”. Eu exuberante disse que 

sim. Parti depois dos estudos para a piscina e lá o encontrei. Neste dia, ele me 

deu nove mil metros para treinamento. Nadei três mil metros, em tiros, tudo o 

que se fazia pensando na chave, em sair de noite. E assim fui. Acabei de jantar 

às 21 horas. Quando terminei, olhava para a chave, mas não tinha forças para 

sair. Então, eu dizia: ele me deu com uma mão, e me tomou com a outra, sem 

que eu sentisse.361 

 

Do pai, Havelange herdou o culto à disciplina e ao trabalho. Da mãe, a cordialidade, a 

gentileza no trato do “outro”. Ela aparece, assim, como a responsável por ensinar-lhe a 

cordialidade, essa virtude tão importante na atuação política do filho. Em uma história contada 

mais de uma vez, Havelange fazia questão de dizer como era a mãe quem incentivava o bom 

trato às empregadas da casa. “A primeira coisa que a minha [mãe] me dizia era – Já destes um 

beijo na empregada?”362 era a frase repetida diariamente na casa do Cosme Velho. Ao mesmo 

tempo que a mãe mostrava doçura, também era preciso dar suporte às decisões paternas. Depois 

de um castigo severo a Havelange dado pelo pai, Faustin vacilara. Por mais arbitrária que fosse 

a decisão, a mãe não hesitou em dar suporte à decisão anterior: “se está de castigo, tem que 

 
do Som, em 1967, e uma entrevista de João Havelange a Ronaldo Gomlesky, disponível no portal YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7dWAZ9smZc.  
361 HAVELANGE, João. [Entrevista]. Série Depoimentos para a posteridade. Rio de Janeiro, Acervo 

Depoimentos para a Posteridade, Museu da Imagem e do Som, 10 out. 1967. 
362 HAVELANGE, João. [Entrevista]. [Entrevista cedida a] Ronaldo Gomlesky. Menorah na TV. 25 fev. 2011. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=i7dWAZ9smZc. Acesso em: 28 jul. 2018.  
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cumprir”. Ora, era preciso, acima de tudo, dar suporte às decisões paternas, não importando 

quais fossem.363 

 

 
Figura 12 – Propaganda da Casa Laport, fundada em 1825. O "representante gerente" Faustin 

Havelange 

 

             

 

Fonte: Almanach Laemert. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional. 1924. 

 
 

A existência de uma comunidade de migrantes belga, ainda que diminuta, mas 

organizada em torno de instituições político-culturais e com investimentos consolidados no 

Brasil, facilitou a inserção da família Havelange na sociedade civil carioca. Entre 1830 e 1914, 

cerca de seis mil belgas imigraram ao Brasil, número modesto quando comparado às imigrações 

italianas, a portuguesa, a libanesa e até mesmo a japonesa. Ainda que a maioria deste 

contingente populacional fosse representado por pobres camponeses, que se afixaram em 

colônias no Oeste do Paraná e Santa Catarina, essa imigração se singularizou pela presença em 

larga escala de indivíduos com formação universitária. Aportaram aqui centenas de 

engenheiros, técnicos, mecânicos, agrônomos, contadores, em suma, homens com formação 

universitária ligada ao setor industrial. Essa mão de obra especializada se dividiu: parte dela se 

vincularia às companhias industriais inglesas ou francesas, que se espalharam pelo Brasil no 

final do século XIX; a maior parte, entretanto – como o era o caso do próprio Faustin –, chegou 

ao Brasil pela força dos investimentos belgas em território brasileiro.364 

 
363 Essa passagem é contada no Depoimento de Paula Havelange em AZEVEDO, Vivaldo de. João Havelange – 

determinação e coragem. São Paulo: Editora Nacional, 1974. Ela também aparece em RODRIGUES, Ernesto 

Carneiro. Jogo duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
364 Sobre a imigração belga, consultar STOLS, Eddy. Panorama das relações belgo-brasileiras. Apresentação 

na Universidade Federal de Minas Gerais. 20 set. 2005. Disponível em: http://www.belgica.org.br/panorama.htm. 
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De 1876 a 1901, cerca de 100 milhões de francos belgas – em um valor estimado pelo 

historiador Eddy Stols – foram investidos na região.365 Neste mesmo período, cerca de trinta 

estabelecimentos comerciais belgas foram fundados ou simplesmente passaram a operar no 

Brasil. De toda sorte, a maior parte deste investimento belga se concentrou na construção de 

estradas de ferro, atividade siderúrgica e produção de energia elétrica, mas o escopo de 

atividades desenvolvidas pelos belgas impressiona. Produtos químicos, vidros, cervejas, 

chocolates etc. – tudo isso chegou a ser produzido por companhias belgas estabelecidas em solo 

brasileiro. À força e ao volume destes investimentos seguiu-se a produção de um aparato 

institucional de modo a protegê-los, incentivá-los e alavancá-los. Os migrantes belgas 

chegaram a atuar na criação de um banco – o Banco Ítalo-Belga – por volta de 1906. Nesta 

comunidade escolarizada, Faustin gozou de alta reputação, chegando a ser presidente da 

Associação de Comerciantes Belgas do Rio de Janeiro, além de ter feito parte da comitiva da 

vinda do Príncipe Albert ao Brasil em 1920.366 

No limite, a necessidade dessa mão de obra especializada era um sintoma de uma 

industrialização embrionária, impulsionada pelas políticas econômicas do regime republicano. 

Organizados em torno do Clube de Engenharia, os engenheiros começavam a se organizar em 

entidades associativas, passando a ocupar posições políticas centrais. Na cidade do Rio de 

Janeiro, que se debatia com problemas de habitação e de organização urbanística, os 

engenheiros passaram a defender e difundir o ideário de que a engenharia seria a responsável 

direta por solucionar os principais problemas da urbe. Para os engenheiros, “o caráter da técnica 

e sua superioridade enquanto instrumento de resolução dos problemas urbanos” deveria ser 

incorporado às políticas públicas. Na expressão do historiador André Azevedo, a cidade deveria 

ser “curada pela técnica”. Essa posição missionária em defesa da engenharia visava a marcar 

 
Acesso em: 25 jul. 2019. STOLS, Eddy. O Brasil se defende da Europa: suas relações com a Bélgica (1830-

1914). Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Amsterdam, n. 18, p. 57-73, jun. 1975. 
365 Esse valor de cem milhões de francos belgas era relativamente baixo, ainda que não insignificante, para a 

Bélgica. Por outro lado, era um valor significativo para a economia do Brasil. À guisa de comparação, o valor 

estimado para os vinte anos de investimentos entre o Brasil e a Bélgica (entre 1876 e 1901) representava tão 

somente um ano (mais especificamente, 1901) do total das exportações promovidas entre a Bélgica e o território 

do Congo. Cf. VANTHEMSCHE, Guy. Belgium and the Congo, 1885-1980. New York: Cambridge University 

Press, 2012, em particular as tabelas presentes no capítulo 4, The Congo and the Belgium Economy. Escasseiam 

estimativas de investimentos para os anos subsequentes, mas é razoável supor que esse valor tenha aumentado 

com a década de 1920 e o estabelecimento da empresa belgo-mineira nas Minas Gerais.   
366 A maior parte dessas informações foi retirada do trabalho da nota de pé de página anterior: STOLS, Eddy. 

Panorama das relações belgo-brasileiras. Apresentação na Universidade Federal de Minas Gerais. 20 set. 2005. 

Disponível em: http://www.belgica.org.br/panorama.htm. Acesso em: 25 jul. 2019. Para se ter uma ideia do 

volume desses investimentos, a companhia siderúrgica de capital belgo-luxemburguês, a Belgo-Mineira, era 

sozinha responsável por 25% da arrecadação fiscal do estado de Minas Gerais na década de 1920. Por volta de 

1932, João Havelange começaria a sua carreira de empresário ali, graças a um emprego conseguido com o amigo 

de seu pai, o presidente da cia. Jules Verlest. Cf. STOLS, Eddy (org.); MASCARO, Luciana Pelaes (org.); 

BUENO, Clodoaldo (org.). Brasil e Bélgica: cinco séculos de interações. São Paulo: Narrativa Um, 2014.  
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posição diante de bacharéis – políticos de formação humanística que controlavam boa parte das 

políticas urbanísticas àquele momento – advogando para si a responsabilidade de resolver os 

problemas urbanos. Em certa medida, essa atuação foi exitosa, e os engenheiros passam a 

ocupar posições centrais junto aos círculos do poder – o melhor exemplo aqui é o de Paulo de 

Frontin, presidente do Clube de Engenharia, e que fez carreira como senador, deputado e 

prefeito do Distrito Federal. Ao sucesso político, seguiu-se a ampliação do prestígio social. 

Pouco a pouco, a engenharia se convertia no próprio sinônimo de progresso.367   

 Belga e engenheiro, a posição de Faustin era privilegiada. No início do século XX, um 

dos destinos prediletos dos estudantes brasileiros era Liège. Por conta da presença em larga 

escala de cientistas e engenheiros, a Bélgica tinha boa reputação nos círculos ilustrados 

brasileiros, que admiravam o modelo educacional do país. Cerca de 132 estudantes brasileiros 

passaram pela Universidade de Liège no final do século XIX – a maior parte deles justamente 

nos cursos técnicos e de engenharia. Do total, só 24 voltariam ao Brasil diplomados, algo que 

dá a medida da importância de um diploma de nível superior em engenharia nesse contexto 

histórico. Nesta universidade, era o Instituto Montefiore, referência mundial na geração de 

energia elétrica, o polo de atração. Edgard de Souza, fundador do São Paulo Futebol Clube e 

pioneiro da engenharia elétrica na capital paulista, concluiu sua formação “com distinção” em 

engenharia de minas, o mesmo curso de Faustin, além de engenharia elétrica. Vanguarda na 

divulgação científica mundial, a Bélgica também fascinava os brasileiros por conta de suas 

participações espetaculares nas exposições universais. Em 1905, a cidade de Liège foi palco de 

uma grande exposição universal. Faustin soube manejar relativamente bem esse background 

cultural, e era frequentemente convidado por círculos da sociedade civil carioca, palestrando 

sobre a história dessas exposições universais.368 

Faustin era um sportman – um entusiasta e difusor da “tecnologia” (termo usado à 

época) dos esportes modernos. A expansão dos esportes se deu de forma célere nos ambientes 

belgas de elite. Aqui, vale lembrar, por exemplo, que a Associação de Futebol da Bélgica, criada 

em 1884, foi membro fundadora da FIFA. Faustin não esteve imune à febre futebolística, e foi 

sócio fundador do Standard de Liège, uma equipe belga de futebol, que se consolidaria como 

uma das maiores daquele país ao longo do século XX. Além disso, as Casas Laport 

patrocinavam anualmente um torneio de tiro, e Faustin vendia suas armas à equipe do 

 
367 AZEVEDO, André Nunes de. A cura pela técnica: o Clube de Engenharia e a questão urbana na cidade do Rio 

de Janeiro na virada do século XIX ao XX. Locus – Revista de História, Juiz de Fora, v. 19, n. 2, p. 273-292, 

2013. 
368 FELLIN, Christiane. Os estudantes. In: STOLS, Eddy (org.); MASCARO, Luciana Pelaes (org.); BUENO, 

Clodoaldo (org.). Brasil e Bélgica: cinco séculos de interações. São Paulo: Narrativa Um, 2014. 
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Fluminense Futebol Clube. Poliesportivo, Faustin foi treinador de natação dos filhos João e 

Júlio. Na década de 1930, os dois se classificariam aos Jogos Olímpicos.369 

 Em 1918, dois anos após o nascimento de João Havelange, a família se mudaria para 

uma casa no Cosme Velho, bairro vizinho às Laranjeiras, deixando o sobrado do centro do Rio 

de Janeiro. Com a aquisição de um título de sócio proprietário, Faustin Havelange e sua família 

passaram a frequentar o Fluminense Futebol Clube. Ao contrário de clubes como o Paysandu, 

exclusivos da comunidade britânica, ou do Botafogo, de corte mais nacional, o Fluminense era 

um “clube misto”, que contava tanto com a participação de estrangeiros ou de seus 

descendentes, quanto de brasileiros natos. Neste clube híbrido, ingleses, franceses, belgas, 

suíços etc. conviviam harmonicamente com membros da elite nacional. Não obstante essa 

mistura, o Fluminense era um clube seleto. A taxa paga mensalmente por um associado do 

Fluminense em 1915 era de 10$000. Além disso, a joia de entrada no Fluminense era de 25$000. 

Para se ter uma ideia, outros clubes espalhados pela cidade cobravam 1$000 ou 3$000 contos.370 

Seria equivocado, entretanto, reduzir o processo e os mecanismos de seleção a fatores 

exclusivamente econômicos. Nos termos de Pierre Bourdieu, a associação era uma espécie de 

“ritual de instituição”, capaz de criar uma linha clara entre aqueles que estavam aptos a cruzá-

la e aqueles que deveriam permanecer do lado de fora da linha.371 Para ser sócio do Fluminense, 

era preciso passar por uma comissão de sindicância.372 Essa comissão analisava a biografia e o 

 
369 Júlio, o irmão mais velho de Havelange, chegou a se classificar para os Jogos Olímpicos de 1932. Nesta ocasião, 

a maioria dos atletas, sem recursos pessoais para bancar a viagem, e sem ajuda estatal ou do COB, foi obrigada a 

vender 45 mil sacas de café a fim de pagar os custos da viagem. Os que não conseguiram cumprir sua cota não 

puderam disputar os Jogos Olímpicos. Júlio esteve entre os 45 atletas que ficou no navio Itaquicê. 
370 PEREIRA, Leonardo. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro, 1902-1938. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 
371 BOURDIEU, Pierre. Ritos de instituição. In: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas. São 

Paulo: Edusp, 1996. p. 116. 
372 Esse “mecanismo de seleção” permaneceu de tal sorte vivo na memória que vários ex-presidentes do 

Fluminense relatam o processo de seleção. Em trabalho anterior, uma entrevista foi feita com um ex-presidente do 

Fluminense, que relatou como funcionava o mecanismo de seleção. “Luiz Guilherme Burlamaqui. Era muito caro 

ser sócio, ou não? Entrevistado. Olha, eu não lembro. Eu paguei à prestação. Não me lembro de jeito nenhum. 

L.G. Mas a questão não era o preço que o senhor está dizendo. Era que tinha poucos para vender e não vendiam? 

A.C. Esse ninguém passava. Esse é um título muito mais caro. Podia comprar de outras pessoas que passassem, 

tinha que ter alguém. Meu neto, por exemplo, eu dei para ele. Vai a jogo comigo. Mas agora o que acontece é o 

seguinte, esse negócio para ser presidente. Nunca houve esse negócio de que não entra preto. O que há é o seguinte. 

O Fluminense fazia uma restrição, que eu acho que tem uma certa vantagem. Não tenho posição. Não sou a favor. 

O cara tinha que ter uma certa posição porque tinha muitas festas e tudo. A parte social do clube era muito 

movimentada. [...]. Então, para essa vida social intensa você precisava ter uma certa posição... [...] Uma coisa é a 

seguinte. Eu não sei se você é judeu. Você é judeu?  L.G Não˜.  

Entrevistado. Vamos supor que você entre para sócio, perto de onde você mora. L. Nadava ali, nadei ali, muito 

tempo. O Monte Sinai. Entrevistado. Namorar você não vai. (...) Amigo, sabe que judeu é fogo. Você não vai ter 

amigo nenhum. Você já não é da mesma turma. Há esse problema, havia esse negócio de porque não é do seu 

grupo. O torcedor de futebol é uma coisa, mas o negro, infelizmente, no Brasil, está melhorando, mas ainda vai 

melhorar mais. O negro é marginalizado pelo próprio padrão de vida. Fluminense não vetava entrada de negro. 

Queria ver o que você era, se era médico, funcionário público, professor. Eu sendo médico, a comissão de 

sindicância foi na minha casa, para ver onde eu morava. Tudo isso, hoje em dia qualquer um vira sócio do 
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currículo daquele que pleiteava a associação. Além disso, havia a obrigatoriedade de ser 

indicado por outro sócio, um padrinho. Esse ritual era destinado a produzir um senso de 

solidariedade e identidade de classe entre os aprovados, excluindo toda a sorte de indesejados. 

Mesmo grupos endinheirados, como empresários migrantes portugueses ou libaneses, por 

exemplo, ficaram de fora. Esse controle simbólico terminou por fazer com que o Fluminense 

Futebol Clube concentrasse nos seus quadros diretivos as chamadas elites econômicas 

tradicionais enquanto o Clube de Regatas Flamengo (cuja mensalidade era similar à do 

Fluminense) era um clube mais aberto aos nouveaux riches. Algo sem paralelo no corpo diretivo 

do Fluminense, a presença de empresários “árabes” no Flamengo pode ser lida como um indício 

desse perfil de classe distinto rubro-negro. 373 Neste sentido, uma das características da 

composição social do Fluminense era o alto índice de capital escolar enquanto no Flamengo os 

bem-sucedidos na hierarquia clubística eram geralmente elementos de sucesso no mundo 

empresarial, muitos dos quais sem formação universitária.374 

Palco de uma série de transformações sociais, políticas e culturais, a década de 1920 

assistiu ao desenvolvimento econômico do Fluminense Futebol Clube. No Rio de Janeiro, a 

emergência de um mercado de consumo de massa ocorria em paralelo à expansão urbana da 

cidade. A gênese de novas camadas sociais fazia expandir um mercado consumidor, com novos 

“hábitos de consumo e de lazer”.375 Reflexo desta dinâmica, entre 1915 a 1930, em que pese 

mantivesse o perfil seleto, o número de sócios do Fluminense quadriplicou.376 Nos anos 1920, 

o Fluminense viria a receber o principal evento esportivo realizado na América do Sul – os 

campeonatos sul-americanos de 1919 e 1922. Ora, coube a Arnaldo Guinle, então patrono e 

presidente do clube, – o primeiro “empresário do futebol brasileiro”, nas palavras de João 

Manuel Casquinha Malaia –  aproveitar a oportunidade para que o seu próprio clube crescesse, 

 
Fluminense. Porra, virou zona? Flamengo já se fudeu por causa disso...”. Cf. ROCHA, Luiz Guilherme Burlamaqui 

Soares Porto. A outra razão: os presidentes de futebol da cidade do Rio de Janeiro entre práticas e representações. 

2012. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2012.  
373 O termo “árabe” no Brasil é uma designação genérica para descendentes de sírios e libaneses.  
374 Cf. ROCHA, Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto. A outra razão: os presidentes de futebol da cidade do 

Rio de Janeiro entre práticas e representações. 2012. 232 p. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. Em especial o capítulo 3.  
375 SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio. In: SEVCENKO, Nicolau (org.); 

MORAIS, Fernando (org.). História da vida privada no Brasil. v. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 

513-619. 
376 Em 1916, o Fluminense contava com 762 associados. Em 1931, esse número chegou a 3.150. FERNANDEZ, 

Renato Lanna. O Fluminense Football Club: a construção de uma identidade clubística no futebol carioca (1902-

1933). 2010. Dissertação (Mestrado em História, Política e Bens Culturais) – Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010. 
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à sombra dos aportes dos sócios e dos investimentos estatais.377 Guinle se valeu do próprio 

prestígio político para atrair aos clubes empréstimos com taxas de juros mais vantajosas do que 

as disponíveis no mercado. Em 1922, o governo abriu linhas de crédito para conceder aos clubes 

que quisessem sediar o evento. Graças à habilidade política de Guinle, o Fluminense recebeu a 

maior quantia entre os clubes da cidade do Rio de Janeiro, sendo capaz de realizar importantes 

aportes patrimoniais.   

De uma série de obras realizadas na sede social, o Estádio das Laranjeiras pode ser visto 

como o principal “legado” destes primeiros megaeventos esportivos. Em 1918, com vistas ao 

sul-americano do ano posterior, o Fluminense concluía o seu estádio, com material quase todo 

importado da Europa. Embora o futebol fosse o carro-chefe da instituição, o Fluminense se 

apresentava como agremiação poliesportiva. Além do estádio, a sede do clube contava com 

quadras de tênis, um ginásio poliesportivo, e um moderno stand de tiro. Em 1919, com direito 

à presença do presidente Epitácio Pessoa, além de outras autoridades ministeriais, a 

inauguração de uma piscina de 30 metros se converteu em um acontecimento. 378 

A bem da verdade, essa representação arquitetônica metaforizava e materializava um 

estilo de vida. Ora, esse estilo de vida trazia consigo uma filosofia, carregada de um forte 

conteúdo moral. João Coelho Netto, conhecido como Preguinho, filho do escritor Henrique 

Coelho Netto, era o símbolo vivo dessa filosofia esportiva379. Capitão da seleção brasileira de 

futebol, Preguinho entrou para história por ter marcado o primeiro gol do Brasil nas Copas do 

Mundo. Como a encarnar na própria biografia o ideal sportman, Preguinho foi multicampeão, 

obtendo medalhas em competições de nove modalidades distintas (hóquei sobre a grama, 

natação, saltos ornamentais, basquete etc.). A existência de sujeitos como Preguinho era 

possível por conta de um campo esportivo incipiente em que os atletas não se especializavam 

de forma tão precoce, e não havia abundância de mão de obra esportiva, extraída 

prioritariamente dos círculos das elites sociais. No entanto, ser um poliatleta era um produto 

 
377 SANTOS, João Manuel Casquinha Malaia. Revolução Vascaína: a profissionalização do futebol e inserção 

sócio-econômica de negros e portugueses na cidade do Rio de Janeiro (1915-1934). 2010. 501 p. Tese (Doutorado 

em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. 
378 FERNANDEZ, Renato Lanna. O Fluminense Football Club: a construção de uma identidade clubística no 

futebol carioca (1902-1933). 2010. Dissertação (Mestrado em História, Política e Bens Culturais) – Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), Fundação Getúlio Vargas, Rio de 

Janeiro, 2010. FERNANDEZ, Renato Lanna. O jogo da distinção: CA Paulistano e Fluminense FC: um estudo 

da construção das identidades clubísticas durante a fase amadora do futebol em São Paulo e no Rio de Janeiro 

(1901-1933). 2016. Tese (Doutorado em História, Política e Bens Culturais) – Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016. 
379 BOURDIEU, Pierre. Programa para uma sociologia do esporte. In: BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São 

Paulo: Brasiliense, 1990. p. 207-220. BOURDIEU, Pierre. Gostos de classe e estilos de vida. In: BOURDIEU, 

Pierre. Sociologia. São Paulo: Ática, 1983. p. 82-121. 
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também dessa filosofia esportiva. O desportista por excelência seria hábil em qualquer 

atividade que exigisse o controle do corpo, a destreza dos movimentos atléticos e a força moral 

para obter a vitória. Neste sentido, convém dizer que o próprio Havelange foi um atleta 

poliesportivo – além da natação, praticou water polo, basquete e futebol em nível competitivo.  

De toda sorte, Havelange costumava repetir que seu caráter e aprendizado teriam sido 

moldados “no clube, na escola e na família”. O clube se constituía como espaço de formação, 

identidade e solidariedade de classe – uma espécie de comunidade moral.380 Não à toa, uma das 

paixões de Arnaldo Guinle, o já mencionado patrono do Fluminense, era o escotismo. Guinle 

versou uma série de livros do francês para o português sobre essa temática, sendo um dos 

principais difusores dessa prática no Brasil.381 Em 1925, a seção de escotismo do Fluminense 

contava com a participação de 390 crianças. Mesmo antes de ser iniciado na natação, Havelange 

se torna escoteiro do Fluminense Futebol Clube. Além das atividades próprias ao escotismo, a 

prática da caridade era comum entre os escoteiros do Fluminense. Anualmente, os escoteiros 

do Fluminense se engajavam na campanha do “Natal para as crianças pobres”, angariando 

fundos para as crianças necessitadas do Rio de Janeiro. A prática da caridade estabelecia uma 

linha social clara, demarcando fronteiras simbólicas entre os que pertenciam a uma casta social 

e aos que não. Somada à prática esportiva, essa gama de atividades sociais ajudava a forjar uma 

identidade de classe sólida, reforçando os vínculos afetivos e sociais entre as camadas de elite. 

Nas palavras de Hilário Franco Jr.,  

 
Colégios e clubes constituíam-se em espaços restritivos de formação, lazer e 

sociabilidade da elite, que procurava se fortalecer, num movimento endógeno, 

por meio da difusão de vínculos de solidariedade e do consequente 

afastamento dos demais setores sociais. Tais agentes detinham tanto os 

instrumentos necessários (e dispendiosos) para a prática do futebol – bolas, 

chuteiras, uniformes, campos, gramados – quanto os saberes, regras, técnicas 

e terminologia inglesa.  O futebol tornara-se um novo item da modernidade 

europeia que não podia faltar aos anseios de atualização da elite brasileira e 

que devia por isso ser praticado por pessoas de igual condição social e 

racial.382 

 

 
380 O conceito é livremente inspirado nas observações sobre Durkheim acerca das igrejas. “um colégio de 

sacerdotes não é uma igreja, como tampouco seria uma congregação religiosa que restasse a algum santo, na 

sombra do claustro, um culto particular. Uma Igreja não é, simplesmente, uma confraria sacerdotal – é a 

comunidade moral, formado por todos os crentes de uma mesma fé, tanto os fiéis quanto os sacerdotes”. 

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália. Rio de Janeiro: 

Martins Fontes, 1996. 
381 Em São Paulo, o principal difusor do escotismo foi Mário Cardim, cronista do Estado de São Paulo, e tradutor 

das regras do futebol associação para o português. Cf. GAMBETTA, Wilson. E a bola rolou: o velódromo paulista 

e os espetáculos de futebol, 1895-1916. 2013. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 355. 
382 FRANCO JR, Hilário. A dança dos deuses – futebol, sociedade e cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007. p. 62-63.    
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Nesta linha, o fair play era a marca diacrítica dessa filosofia, que se disseminaria 

rapidamente entre essas frações da classe dominante no princípio do século XX. Nas palavras 

de Pierre Bourdieu, o fair play se caracteriza pela lembrança constante de que era preciso “jogar 

o jogo sem nunca esquecer de que o jogo é só um jogo”. “Disposição cavalheiresca”, daqueles 

que sabem guardar “distância em relação ao papel”, o fair play é a ética que funda e fundamenta 

os princípios do amadorismo.383 

 

 

Figura 13 – Havelange chora na inauguração da Federação Municipal de Natação de São Paulo, em 

1955, observado por sua esposa, Anna Maria  

 

              

Fonte: Arquivo do Comitê Olímpico Brasileiro. Acervo pessoal de João Havelange. 

 

 

A seguir à risca os preceitos do fair play, não se podem manifestar emoções 

publicamente. Comemorar um gol do seu time ou chorar em público são atitudes igualmente 

reprováveis. Essa representação é uma autoimagem que as elites e os grupos hegemônicos 

fazem de si e, como tal, demanda um trabalho de produção, seleção e construção de memória. 

 
383 Em uma história que condensa bastante bem o significado da mitologia do fair play, o ex-presidente do 

Botafogo Benjamin Sodré conta que havia um sujeito que o havia incomodado muito porque torcia de forma 

“ofensiva”, com gestos, palavrões etc. do seu lado. No final do jogo, Benjamin, que assistia ao lado de Marcos de 

Mendonca, disse ter recebido “o maior elogio de sua vida”. Isso porque a poetisa Anna Amélia teria dito que “se 

não soubesse que o senhor era presidente do Botafogo, não saberia para qual time o senhor torceu”. SODRÉ, 

Benjamin. [Entrevista]. Entrevistado: Benjamin Sodré. Série Depoimentos para a posteridade. Acervo 

Depoimentos para a Posteridade, Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, 1967. Entrevista realizada em 

04 dez. 1973. 
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Escondida em meio a seu acervo, a foto acima é raro exemplar de Havelange chorando em 

público. A ocasião das lágrimas era a abertura da sede da Federação Municipal de Natação, em 

São Paulo, em 1955, um dos primeiros atos de sucesso de Havelange como dirigente esportivo. 

Havelange telefonou pessoalmente a duzentos amigos e pediu uma quantia como 200 dólares a 

cada um para comprar o espaço. Depois do esforço, Havelange desabou em lágrimas.384 Não 

obstante esse tenha sido um episódio decisivo na vida de Havelange como dirigente esportivo, 

essa foto nunca veio a público nos diversos livros e biografias que saíram a seu respeito. Na 

representação hegemônica da masculinidade, não há espaço para a ausência do autocontrole.  

Na prática, a mitologia do fair play orbita em torno de um universo viril. Nessa linha, a 

narrativa com que recontava sua própria história, não raro, adquiriu tons fantásticos. “Eu não 

sinto frio nem calor. Eu me preparei para estar aqui”, teria dito a um repórter assustado com 

seu terno abotoado, durante um jogo da Copa do Mundo de 1994, mesmo diante de um calor 

de 40 graus. Em uma briga com um dirigente da UEFA, Antonio Saporta, sobre alocação de 

ingressos para a estreia da Copa do Mundo de 1986, Havelange teria trancado a sala em que 

ambos estavam, e dito ao espanhol que não sairia enquanto o problema não fosse resolvido. 

“Sou capaz de ficar aqui até 72 horas sem comer, sem ir ao banheiro e sem beber água. Já o 

senhor não aguenta, e o senhor vai morrer”.385 Meticulosamente selecionadas e repetidas, essas 

narrativas fantásticas não podem ser descoladas do ideário do fair play que se disseminou no 

Brasil no princípio do século – elas levam ao limite o ideário da virilidade e do autocontrole. 

Em síntese, o fair play fala de uma moral ascética de trabalho e da virilidade a ser inculcada 

por uma prática pedagógica adquirida pelo manejo corporal, por meio do qual certos valores, 

conceitos, visões de mundo são incorporados aos indivíduos. Os clubes, que, no Brasil, 

ocuparam o espaço similar às public schools na Inglaterra são escolas em que essa 

masculinidade viril é ensinada e reproduzida. Nestes espaços, através da disciplina, do trabalho 

e do culto ao corpo, os homens aprendem a ser senhores de si.386 

 
384 Essa história, ainda que muito interessante e crucial para a sua ascensão, é episódio pouco explorado nas 

biografias sobre Havelange. Ela aparece somente na Entrevista do Museu da Imagem e do Som, 1967. 
385 PEREIRA, José Mário (org.); VIEIRA, Silvia Marta (org.). João Havelange, o dirigente esportivo do século 

XX. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010. p. 124 e 189.  
386 Como nos lembra Wilson Gambetta, “o club – uma instituição inventada na sociedade civil britânica – chegou 

ao Brasil com várias conotações e foi remoldada na vida paulistana. A palavra club foi introduzida na Grã-Bretanha 

a partir da palavra clava (cacete, porrete, maça). [...] Mas o uso do termo club para identificar agremiações de 

cidadãos é anterior aos esportes. [...] O clube literário reunia homens para debater questões econômicas e políticas, 

editava boletins periódicos, algum tipo de jornal para divulgar ideias ao público. Neste caso club ganhava um 

sentido distinto: arma ou grupo de combate. Este tipo de grêmio masculino era vetado às mulheres”. Cf. 

GAMBETTA, Wilson. E a bola rolou: o velódromo paulista e os espetáculos de futebol, 1895-1916. 2013. Tese 

(Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2013. p. 389.   
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Na produção de um imaginário compartilhado, a construção dessa identidade de classe 

passava por um trabalho de educação sentimental. Gestada nos clubes, a solidariedade dessas 

frações da classe dominante reforçava e produzia uma acentuada divisão de gênero. Na gênese, 

os esportes modernos foram atividades masculinas por definição. Nas palavras de Coubertin, o 

fundador e idealizador dos Jogos Olímpicos, seria “excessivo” submeter às mulheres ao 

exercício físico. Na forma como o concebeu, o herói olímpico era masculino por definição. Ora, 

essa “exclusão” das mulheres tinha como efeito não apenas impedi-las de ocupar as posições e 

os espaços de poder, mas reforçar o elo afetivo entre os próprios homens. Excluídas as mulheres 

e outros grupos indesejados, a solidariedade podia ser horizontal – aí, então, os homens 

aprendiam amar e a admirar uns aos outros. Neste processo, era possível conjugar pares 

antagônicos, como virilidade e afeto. Nas duas fotos escolhidas, Havelange se solta com 

companheiros do Fluminense Futebol Clube. 

 

Figura 14 – Havelange abraça seus companheiros do Fluminense, c. 1930 

 

                                  

Fonte: Arquivo do Comitê Olímpico Brasileiro. Acervo João Havelange.  
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Figura 15 – Havelange é montado por seus colegas de natação, em 1932 

 

                                            
 

Fonte: Arquivo do Comitê Olímpico Brasileiro. Acervo João Havelange. 

 

 

Vitrine dessa moralidade, o corpo individual é o local de inscrição dessas representações 

sociais.387 Não à toa, na mesma proporção em que escondeu as fotos em que lacrimejava, 

Havelange se deixou fotografar uma série de vezes, a exibir o dorso nu. Jovem, adulto ou idoso, 

as fotos de Havelange correndo à beira da praia foram frequentemente publicadas na imprensa. 

As duas fotos escolhidas indicam essa adoração ao próprio corpo. Na primeira, Havelange 

prática esqui aquático na Lagoa Rodrigo de Freitas por volta da década de 1950. Na segunda – 

mais idoso, com quase 70 anos – corre na praia de Copacabana de sunga roxa, exibindo a 

musculatura torneada.  

 

 
387 VIGARELLO, Georges. Virilidades esportivas. In: CORBIN, Alan; COURTINE, Jean Jacques; VIGARELLO, 

G. História da virilidade: a virilidade em crise. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 269-301. 
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 Figura 16 – Havelange corre na praia aos 70 anos, com o corpo torneado e atlético  

 

 

Fonte: Livro “Havelange, o dirigente do século XX”, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 

Certamente, o corpo de Havelange conta uma história. No Brasil, a difusão de um 

ideário higienista foi o alicerce ideológico sobre o qual se assentou a expansão dos esportes 

modernos. Numa espécie de relação eugênica, o esporte formaria os escolhidos pelo culto e 

trabalho corporal. No limite, o objetivo aqui era ter um corpo indestrutível, resistente à 

passagem do tempo. Nas palavras do historiador Leonardo Pereira, “a higienização do corpo 

do indivíduo seria uma forma de redenção do povo brasileiro, supostamente depauperado por 

séculos de inércia e preguiça”.388 A força dessa ideologia – sintetizada pelo mantra mens sana 

in corpore sano – era expressa pela própria vida de Havelange. Várias são as situações nas 

quais Havelange ficou frente a frente com a morte, mas, no último minuto, sobreviveu. Ora, 

essa longevidade era atribuída à existência de um corpo saudável, produto da disciplina e do 

ascetismo com o qual conduzia a sua própria biografia. Em uma entrevista concedida a France 

Football, às vésperas da eleição à presidência da FIFA, Havelange disse ao repórter que o 

médico lhe mandara reduzir os exercícios, pois estava ficando mais velho e era preciso se 

cuidar. Havelange resolveu não seguir as instruções do médico, dobrou a distância que nadava, 

 
388 PEREIRA, Leonardo. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro, 1902-1938. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2000. p. 132.  
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e, com isso, perdeu cinco quilos e reduziu todos os índices (colesterol, açúcar etc.). O médico 

teria ficado impressionado com os resultados alcançados por Havelange. Outra história que 

gostava de contar foi a da resistência que manifestou diante da febre tifoide. “De mil salva um”, 

teria dito um médico brasileiro à mãe de Havelange. Neste discurso, quase que sem mediações, 

a resistência às doenças e à passagem do tempo reforçava a legitimidade da sua própria posição 

social. O corpo saudável lhe garantia quase por direito sua posição social superior.389 

Ter sido um atleta vitorioso foi crucial na ascensão econômica e política dentro da 

sociedade civil brasileira. Por onde passava, Havelange contava seus feitos, e, com isso, era 

admirado pelos próprios pares, muitos que, com socialização similar, compartilhavam com ele 

da ideologia do fair play. Ser admirado pelos seus pares era, portanto, o primeiro e necessário 

passo para ascender socialmente. Além disso, a historiografia tem dado pouca atenção para 

compreender o espaço de formação de sociabilidade e formação de identidade das classes 

dominantes (escolas de elite, clubes de golfe, agremiações esportivas) como elementos da 

própria reprodução do mundo material. O próprio Havelange reforça essa perspectiva quando 

diz – “As amizades que fiz no esporte foram muito importantes para minha carreira política”.390 

Anos mais tarde, quando se mudou para São Paulo, Havelange passou a frequentar o clube 

Floresta, também da elite paulistana, em que praticou water polo. Esse trânsito o colocaria numa 

posição privilegiada em relação a outros indivíduos das elites brasileiras, pois a partir daí ele 

teria boas relações entre os grupos dominantes dos principais centros do país – Rio de Janeiro 

e São Paulo. No entanto, para que tudo isso fosse possível, foi preciso seguir o conselho paterno. 

Chegava a hora de renunciar ao futebol, e abraçar a natação e os esportes olímpicos.  

 

3.3 A ÉTICA DO FAIR PLAY – DOS GRAMADOS ÀS PISCINAS 

 

Na infância, Havelange praticou o futebol. Membro do corpo de escoteiros, chegou a 

ser campeão estadual pelo time de juniores de futebol do Fluminense em 1931. Com mais de 

1,90, ele se aproveitava do porte físico avantajado para jogar como “beque esquerdo”. Embora 

pudesse ter evoluído no futebol, ele preferiu renunciar ao esporte para atender a um pedido do 

 
389 Revista France Football, edição francesa e africana, “Havelange: 24 horas”, entrevista com Max Urbine e Alain 

Corbin. A história da febre tifoide é contada em RODRIGUES, Ernesto. Jogo duro: a história de João Havelange. 

Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 26.  
390 Não só Havelange, mas também Fabio Egypto e outros dirigentes fizeram observações similares. Fábio Egypto 

foi presidente do Fluminense e, em uma entrevista realizada com o pesquisador há alguns anos, salientou a 

importância de ter jogado golfe na sua carreira como empresário. “No golfe, a gente sempre tem contato com 

pessoas do governo, da indústria.” Cf. BURLAMAQUI, Luiz Guilherme. A outra razão: os presidentes de futebol 

da cidade do Rio de Janeiro entre práticas e representações. 2012. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto 

de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012.    
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pai. A suspeita de que essa tenha sido uma história inventada a posteriori como uma resposta 

aos que criticavam a atuação de Havelange à frente da CBD e da FIFA por “não entender nada 

de futebol” cai por terra quando se encontram relatos do abandono consciente da prática 

futebolística no ano de 1932. Na primeira entrevista concedida por Havelange, ele conta ter 

sofrido com resultados “inexpressivos” na natação, tendo melhorado graças ao treinamento. 

Nessa ocasião, Havelange havia acabado de se tornar o recordista brasileiro dos 400m, e mirava 

o recorde sul-americano.391 

Em 1932, foi o seu pai o responsável pelo pedido para que abandonasse os gramados. 

De um jeito ou de outro, essa história foi recontada em uma série de oportunidades. Na versão 

mais dramática, o pai de Havelange lhe teria feito um último pedido em seu leito de morte. 

“Não se esqueça de ir preparado para os Jogos Olímpicos”, teria dito.392 Salvaguardada no 

acervo do CPDOC, a história do desengajamento futebolístico e do abraço à natação foi contada 

da seguinte forma: 

J.H. – Não. Nada. Muito ao contrário. [sobre adaptação dos pais no Brasil] 

Depois ele foi ser sócio do Fluminense, eu fui menino para lá, aprendi a nadar 

lá, fui nadador do Fluminense, depois joguei o campeonato juvenil de futebol, 

em mil novecentos e... 

C.S. – Em 1932. 

J.H. – Em 1932. E fomos campeões. E, veja, eu devia ter dezesseis anos. 

Então, naquela época foi o primeiro ano que começava o profissionalismo, e 

quem foi campeão aqui no Rio foi o Bangu, que tinha três jogadores 

inesquecíveis: Domingos, Médio e Ladislau. O Domingos foi o maior beque 

que o Brasil já teve, o Médio é da linha média e o Ladislau é o que eles 

chamavam meia-direita na época. Três homens formidáveis. E o Bangu foi 

campeão. E o meu pai não me deixou mais jogar futebol. Porque, o senhor 

veja as concepções, meu pai era engenheiro; minha mãe, de família de pessoas 

de indústria na Bélgica, então, viam os problemas de frente. Hoje em dia, todo 

mundo quer botar um filho para ser jogador de futebol, porque pode ganhar 

uma fortuna do dia para a noite, não é verdade? Então, o senhor veja o que o 

mundo se modificou. 

C.S. – Mas por que o seu pai não queria que o senhor jogasse futebol? 

J.H. – Porque havia profissionalismo.393 

 
391 Conferir HAVELANGE, João. [Caderno de Havelange (anos 1930)]. 1 caderno. [c.1930]. Arquivo do Comitê 

Olímpico Brasileiro, Rio de Janeiro. CORREIO DA MANHÃ. [Recorte de entrevista, Havelange]. 1932. 1 

recorte de jornal.  
392 Essa versão aparece em PEREIRA, José Mário (org.); VIEIRA, Silvia Marta (org.). João Havelange, o 

dirigente esportivo do século XXI. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010. p. 189.  
393 Conferir a entrevista com Havelange (parte I), com Bernardo Borges Buarque de Hollanda e Daniela Alfonsi, 

salvaguardada no Museu do Futebol. Em uma outra entrevista, Havelange contou de forma similar a situação. 

Nela, ele também embaralhou as datas: “Primeiro, eu já nadava desde menino porque o meu pai gostava muito e 

me levava ao Fluminense desde os cinco anos. Fui escoteiro, como todo jovem. Uma formação, que naquela época, 

o escotismo era um preparo grande para o jovem [...] Com a idade, jogando futebol, eu fui campeão em 1931. E, 

em 1932, chegou o profissionalismo. E, em 1933, o primeiro clube a ser campeão do Rio de Janeiro, mesmo que 

isso possa surpreender, foi o Bangu, que tinha o Domingos, o Ladislau e o Médio, três irmãos, todos os três de 

seleção, pelas qualidades. E eu fui procurado para jogar futebol. Como o profissionalismo chegava, o tempo era 

diferente, o sistema, a mentalidade. Meu pai me disse que deixasse o futebol, e eu voltei para a natação.” Havelange 

contou assim para um programa de televisão intitulado Menorah na Televisão. HAVELANGE, João. [Entrevista]. 
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Nas palavras de Paul Dietschy, “o advento do profissionalismo não diz respeito 

exclusivamente a uma mudança de estatuto jurídico, mas coloca problemas de conotação social 

e ordem política”.394 Aos filhos da segunda geração de esportistas, oriundo das camadas 

abastadas, a prática do futebol não era uma opção política factível. Sintomático é que esta seja 

uma decisão familiar, e não individual. Nas décadas de 1920 e 1930, o advento do 

profissionalismo representava a ascensão de grupos marginalizados, dos quais Havelange e os 

seus companheiros de Fluminense deveriam guardar distância. Não à toa, são citados pelo 

próprio Havelange os três irmãos negros do Bangu, os jogadores Ladislau, Médio e Domingos. 

Uma sutil confusão cronológica reforça a força desse símbolo. Na realidade, o Bangu não foi 

campeão em 1932, mas em 1933. Havelange não faz distinção porque trata os dois anos como 

partes de um mesmo processo – o ano em que desiste do futebol (1932) é o mesmo da ascensão 

do profissionalismo (1933). O processo individual é inscrito numa dinâmica coletiva e, por isso, 

Havelange embaralha as datas, trocando os personagens de lugar. Domingos da Guia já havia 

deixado o Bangu em 1932, quando se transferiu para o Vasco da Gama. Clube operário, 

marcado pela presença de trabalhadores e negros, o Bangu e seus “três irmãos” são símbolos 

vivos dessa nova fase do futebol-espetáculo. Neste ordenamento simbólico, eles representavam 

a emergência de um mundo novo. Nele, o lugar social a ser ocupado por Havelange era fora 

dos gramados. Restava-lhe o papel de dirigente de futebol.395 

Desafiados por setores outsiders, a profissionalização do esporte-espetáculo e 

ampliação da mão de obra esportiva fizeram com que esses grupos de elite perdessem 

progressivamente o monopólio da prática do futebol-espetáculo, algo que produziu um efeito 

contínuo de desengajamento. Essa foi, sem dúvida, uma opção ideológica, abraçada por 

diversos grupos dominantes e regulamentada pela FIFA. Para os grupos dirigentes, arriscar-se 

no embate esportivo com as camadas populares pode sim ser custoso. No futebol e nos esportes 

em geral, a rapidez com que as narrativas sobre as derrotas em campo migram para fora dele, e 

levantam inúmeras teses sobre a formação do caráter, o vigor político, a capacidade de liderança 

etc., é espantosa. O efeito de derrotas sucessivas no campo de times formados exclusivamente 

por membros das camadas dirigentes seria capaz de pôr em xeque a legitimidade simbólica do 

poder político das elites sociais ou, ao menos, de produzir narrativas que colaborassem a essa 

 
Entrevistador: Ronaldo Gomlesky. Programa Menorah na TV. 25 fev. 2011. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=i7dWAZ9smZc. Acesso em: 28 jul. 2018. 
394 DIETSCHY, Paul. Histoire du football. Paris: Tempus Perrin, 2018.  
395 Sobre Domingos da Guia e os irmãos do Bangu, a referência é HAMILTON, Aidan. Domingos da Guia: o 

divino mestre. Rio de Janeiro: Gryphus, 2005.  
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constatação. Na impossibilidade de se reter o monopólio da prática futebolística, o 

desengajamento era a opção sem riscos.396 

Entretanto, a ideologia esportiva já havia se disseminado entre as camadas abastadas. A 

solução, portanto, seria abandonar o futebol, investindo os recursos políticos, econômicos e 

simbólicos disponíveis em outras práticas esportivas. Alguns esportes, como é o caso do rugby 

em São Paulo, ficaram restritos às famílias descendentes dos ingleses. De certa forma, pode-se 

dizer que o rugby optou por não se profissionalizar para permanecer como um esporte 

enclausurado.397 Certo é que à medida que a profissionalização e a espetacularização 

avançavam sobre outros esportes, o movimento de busca por espaços exclusivos prosseguiu. A 

última fronteira da espetacularização e da profissionalização eram os esportes que demandavam 

um custo mais alto com equipamentos, associação, tempo livre etc. Numa pesquisa anterior 

com dirigentes do Flamengo e do Fluminense, foram encontrados ainda indivíduos mais novos 

que praticavam esportes como a pesca esportiva, o iatismo, o golfe etc., quase todos com custo 

elevado para a prática. Além de formar o caráter, era preciso encontrar nichos esportivos em 

que esses grupos pudessem reforçar os vínculos de solidariedade, forjar amizades e produzir 

uma visão de mundo compartilhada, algo fundamental na manutenção do status quo. Na década 

de 1930, a natação era uma opção factível para Havelange. 398 

Face à popularização do futebol, os grupos de elite, que, até então, controlavam a prática 

futebolística se dão conta de que não mais deteriam o monopólio dessa prática. Diante desse 

quadro, seria preciso, então, reforçar e consolidar o monopólio de sua organização. Nesta seara, 

o principal mecanismo de exclusão dos segmentos populares foi a permanência do estatuto 

amador dos dirigentes esportivos. Isso evitaria, por exemplo, a criação de clubes exclusivamente 

populares em que os grupos marginalizados fossem, a um só tempo, os praticantes e os gestores 

 
396 Sobre narrativas esportivas que vazam para além do campo esportivo, ver ARCHETTI, Eduardo. 

Masculinities: football, polo and tango in Argentina. Oxford: Berg, 1999. GUEDES, Simoni Lahud. O Brasil no 

campo de futebol: estudos antropológicos sobre os significados do futebol brasileiro. v. 16. Niterói: EdUFF, 2012. 

BROMBERGER, Christian. Football: la bagatelle plus sérieuse du monde. Paris: Bayard, 1998.  Sobre o 

desengajamento e a chamada “democratização funcional do futebol”, ver DAMO, Arlei S. Futebol e identidade 

social: uma leitura antropológica da rivalidade entre torcedores e clubes. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002. 
397 O exemplo do rugby parece paradigmático. Victor Sá Ramalho Antonio explorou o caso brasileiro, mostrando 

como o rugby permaneceu um esporte ligado à elite inglesa, insulando-se e negando a profissionalização. Cf. 

ANTONIO, Victor Sá Ramalho. Passe para trás! Os primeiros anos do rúgbi em São Paulo. (1891-1933). 2017. 

Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2017.  
398 É preciso insistir que o caso de Havelange não é o único. Para citar outros exemplos, Gil Carneiro de Mendonça, 

sobrinho do goleiro Marcos Carneiro de Mendonca, foi jogador de voleibol do Fluminense e da seleção brasileira 

na década de 1940. Marcio Braga, sobrinho neto do centroavante Fortes, do Fluminense, praticou o atletismo. 

Vários foram os personagens, que se tornariam presidentes e dirigentes de clubes, que tiveram de abandonar o 

futebol.  
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do espetáculo.399 As estratégias dos clubes dominantes variaram neste ponto. No Rio de Janeiro, 

grande parte dos clubes de origem estrangeira decidiu fechar as portas do futebol profissional. 

No entanto, a maioria – como é o caso do Fluminense Futebol Clube – manteve as atividades 

futebolísticas profissionais, ainda que pouco a pouco as fronteiras simbólicas entre os 

associados e os jogadores de futebol se ampliem. No próprio Fluminense, a história oficial conta 

que os jogadores deveriam utilizar a entrada de serviço enquanto os associados utilizavam a 

entrada social. Essa prática só viria a ser contestada em meados da década de 1970, quando 

Paulo Cezar Caju foi contratado por Francisco Horta e passou a questionar publicamente esse 

ordenamento social. No caso brasileiro, a cor era um demarcador que hierarquizava as relações 

sociais. Isto porque enquanto negros e mestiços passaram a ocupar as principais posições dentro 

do futebol-espetáculo, os dirigentes permaneceram majoritariamente como brancos. 

Molduras nacionais à parte, o papel da FIFA na regulação da profissionalização do 

esporte-espetáculo não deve ser negligenciado. Não custa lembrar que o futebol foi um dos 

primeiros esportes a se profissionalizar – a experiência pioneira do futebol inglês, que se 

profissionalizara ainda no final do século XIX, certamente serviu de parâmetro.400 No 

Congresso de Paris, em 1924, graças em grande medida à pressão dos delegados da Europa 

Central, a FIFA passou a aceitar que as suas entidades praticassem o futebol profissional. Como 

já se disse, a maior parte dos dirigentes e dos delegados da FIFA era composta de profissionais 

liberais – professores, engenheiros ou médicos –, que partilhavam do credo liberal, e não 

impuseram resistência à profissionalização dos jogadores. Neste caso, o que se faz é um 

movimento de delegação – a FIFA passa a autorizar que as federações nacionais admitissem 

remuneração de jogadores, sem interferir diretamente no assunto. Aquelas federações que 

optassem por filosofia em continuar como amadoras (Suécia, os Países Baixos e mesmo 

Alemanha, ou como viriam a ser as do Leste Europeu durante a Guerra Fria) ou, em maior 

número, aquelas sem condições econômicas de adotar o profissionalismo (o caso de Federações 

em países onde o futebol não se desenvolveu o suficiente), poderiam permanecer assim. Essa 

não foi a postura do Comitê Olímpico Internacional, que militou pela manutenção do estatuto 

amadorístico dos esportes olímpicos. Órgãos internacionais de outros esportes adotaram 

caminhos semelhantes ao do COI, vetando a profissionalização de seus atletas. Espetáculo 

 
399 MOTTA, Nelson. Fluminense: a breve e a gloriosa história de uma máquina de jogar bola. São Paulo: Geração 

Editorial, 2005.  
400 O cricket e o futebol foram os primeiros esportes a se profissionalizarem na Inglaterra. Outros, como é o caso 

do rugby, insistiram por anos a fio na vigência de uma ética amadora, cf. HOLT, Richard. Sport and the British: 

a modern history. Oxford: Oxford University Press, 1990.  
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aberto à diferença e à pluralidade, a Copa do Mundo seria a disputa dos melhores jogadores de 

futebol masculino do mundo, fossem profissionais ou amadores.401 

Não obstante, escritas pelos dirigentes da FIFA, as “regras do amadorismo e do 

profissionalismo” mantinham a exigência de que os presidentes e os governantes dos clubes 

não fizessem do futebol uma fonte de lucro, e permanecessem como amadores. Mesmo entre 

os profissionais liberais da FIFA, a ideologia de que o esporte deveria aparecer como um campo 

à parte da vida material persistiu. Certo é que dirigir a FIFA ou outras agremiações esportivas 

não devia ser uma atividade de caráter puramente empresarial, mas ato voluntário. Ser dirigente 

esportivo era, assim, uma vocação. Nas palavras de Jules Rimet, difundir os esportes era algo 

nobre, algo que se equivalia “cavalaria” do mundo moderno. Assim como no caso brasileiro, 

era uma estratégia para consolidar e manter posições de mando e de controle nas mãos de um 

determinado grupo social.402 Nos regulamentos da FIFA, a entidade tipificou o problema da 

seguinte forma:  

[...] qualquer que seja o estatuto do jogador, um clube deve, para ser afiliado 

a uma das associações da FIFA, ser governado de forma exclusiva por 

amadores e não pode servir como fonte de lucro para estes sujeitos, ou para 

aqueles que investiram nesse clube de qualquer forma. Aqueles que desejarem 

emprestar dinheiro aos clubes não podem cobrar uma taxa de juros a razão 

maior do que três quartos das regulamentadas no território nacional. (grifo 

nosso)403 

 

A preocupação com os empréstimos não era gratuita, pois essa seria a principal forma 

de burlar a norma do amadorismo dos dirigentes.  A questão é que os membros da FIFA não 

dispunham de pessoal especializado para efetuar o controle das associações afiliadas.404 No ano 

seguinte, em 1925, Hirschmann, o secretário-geral, escreveu uma circular endereçada às 

Federações Nacionais para assuntar como a questão do profissionalismo caminhava nos 

respectivos países. Numa espécie de questionário, uma das perguntas da FIFA era sobre se 

haviam logrado êxito em garantir o amadorismo dos dirigentes.405 

 
401 A Copa do Mundo é resultado da cisão entre a FIFA e o COI. Encenada em torno da discórdia conceitual, os 

políticos e dirigentes travaram disputa em torno do amadorismo. Este tema foi explorado por DIETSCHY, Paul.  

Le football et les jeux olympiques. (1896-1936). In: MILZA, Pierre; TÉTART, Philippe; JEQUIER, François. Le 

pouvoir des anneaux: Les Jeux Olympiques à la lumière de la politique. Paris: Vuibert, 2004. p. 161-181.  
402 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Fédération Internationale de 

Football Association, 1904-1929. Amsterdam: J. H. de Bussy, 1929. 
403 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Rules of amateurism and 

professionalism. In: Congresso da FIFA, 1924. Minutas […]. Paris, 1924. FIFA Archives, Zurich.  
404 Os empréstimos aos clubes, com retornos financeiros sob a forma de juros, foi a principal forma de lucro dos 

primeiros dirigentes que investiram no futebol-espetáculo, daí a preocupação dos dirigentes neste sentido. O caso 

norte-americano é ilustrador neste sentido. Ver a biografia escrita por CLAUSSEN, Deva. Bella Guttmann: uma 

lenda do futebol do século XX. São Paulo: Estação Liberdade, 2014.  
405 HIRSCHMANN. C. W. A. Circular letter addressed to all National Associations, number 10. Dec. 1925. 1 

carta circular. FIFA Archives, Zürich. 
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O regulamento da FIFA funcionava como uma espécie de modelo normativo a ser 

adotado pelas diversas federações nacionais. Sendo assim, ele poderia ser acionado a qualquer 

momento para excluir clubes ou associações nacionais que violassem a regra. Na Europa, a 

cronologia da adesão do futebol profissional demonstra o impacto do Congresso de 1924. Neste 

mesmo ano, o primeiro campeonato de futebol profissional foi realizado na Áustria. Na 

sequência, o futebol profissional se espalhou pela Hungria e pelo que hoje é conhecido como a 

República Tcheca. Na segunda metade da década de 1920, a “Europa Latina” se 

profissionalizaria, com a França seguida por Espanha e pela Itália. Fora da Europa, os Estados 

Unidos viram nascer ligas de futebol profissional em um período similar – boa parte delas 

financiada com capital judaico de emigrados da Europa Central. Para se ter uma ideia da força 

destes clubes, as ligas americanas foram mesmo capazes de recrutar entre os melhores 

jogadores da Europa Central.406 Na América do Sul, o profissionalismo chegaria um pouco mais 

tarde na primeira metade da década de 1930 – primeiro na Argentina e no Uruguai e, em 

seguida, no Brasil.  

O ponto é que a permanência do estatuto amador dos dirigentes não deve ser vista – 

como muitas vezes o foi pela literatura – como uma particularidade do caso brasileiro, símbolo 

do “arcaísmo” da administração do futebol brasileiro. Inscrita numa dinâmica mundial, essa 

cisão fazia parte de uma estratégia da FIFA e das demais Federações para que os dirigentes de 

futebol retivessem tanto quanto fosse possível os lucros simbólicos das vitórias de seus 

respectivos clubes e selecionados nacionais. A FIFA estabelecia uma linha clara entre aqueles 

que dirigiam (os presidentes, amadores, que não recebiam salários) e os que eram dirigidos (no 

caso, os jogadores profissionais, que recebiam salário). Aqui, o dinheiro tem o papel de marcar 

posições e de produzir hierarquias, além de frear o acesso das camadas populares às posições 

de liderança no interior dos clubes. No caso brasileiro, essa hierarquia se manifestava na 

composição racial distinta dos dirigentes e dos jogadores. As fronteiras sociais rígidas, que 

impediriam a consagração de Havelange como jogador de futebol, foram as mesmas que 

pavimentaram o caminho para uma trajetória exitosa como dirigente esportivo. Nela, ele seria 

capaz de acumular os recursos simbólicos necessários para pleitear a sua candidatura à 

presidência da FIFA.  

No fim das contas, a dinâmica mundial de profissionalização do futebol era um sintoma 

de uma nova fase dos megaeventos esportivos e da transformação do esporte em uma 

commodity global. Essa dinâmica entrelaçava a agência dos mercados mundiais na mesma 

 
406 Para uma cronologia de adoção do futebol profissional na Europa, ver DIETSCHY, Paul. Histoire du football. 

Paris: Tempus Perrin, 2018. 
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medida em que se valia dos Estados nacionais como alavanca do próprio crescimento. Atleta 

de natação, Havelange assistiu a essas transformações do esporte muito proximamente. Por 

mais que os dirigentes do COI quisessem manter os atletas imunes à profissionalização, os 

Jogos Olímpicos não estiveram imunes à espetacularização do esporte. Produzido quando tinha 

entre 13 e 20 anos (1929-1936), o álbum de recortes de Havelange pode ser uma boa ponte de 

acesso à mentalidade do período. Nesta espécie de diário, há uma série de fotos e recortes de 

jornais de Johnny Weissmuler. Dono de um “corpo perfeito”, Weissmuller foi vitorioso nos 

Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, tendo conquistado cinco medalhas de ouro.407 Hollywood 

passara a recrutar de forma sistemática uma série de atletas para que atuassem em seus filmes. 

Weissmuller foi convidado para interpretar o papel de Tarzan, e se tornaria o próprio rosto da 

década de 1930. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932, o entrelaçamento entre a 

indústria do espetáculo e o star system esportivo se torna visível. Neste ponto, vale a pena citar 

a historiadora Barbara Keys, para quem essa aproximação teria “democratizado” os Jogos 

Olímpicos:  

A conexão de Hollywood com os Jogos proporcionou enormes benefícios, 

incluindo apoio financeiro e uma boa dose de glamour e celebridade. Isso 

estreitou os laços do esporte internacional com outros domínios do 

entretenimento e da cultura, reforçando a ideia de que os atletas, como as 

estrelas de cinema, eram fundamentalmente artistas e ajudando a democratizar 

as Olimpíadas, integrando-as à cultura de massa. Nos Jogos Olímpicos 

anteriores, reis e rainhas abriram as cerimônias e os aristocratas ocuparam os 

cargos oficiais. Em Los Angeles, foi “a realeza da tela” quem emprestou o 

prestígio aos Jogos. […] O “culto da celebridade” se aplicava também aos 

atletas, que cada vez mais estavam dando o salto para a fama. No começo do 

ano, a MGM lançou seu primeiro filme de Tarzan, estrelado pelo ex-campeão 

olímpico de natação Johnny Weissmuller. Os Jogos mal terminaram quando a 

Paramount Pictures fez testes com vinte atletas olímpicos em busca de um 

herói na selva para competir com Tarzan. A escolha final foi o nadador-

medalhista de ouro Buster Crabbe, que seguiu para uma longa carreira como 

Flash Gordon e Buck Rogers.408 

 

A década de 1930 não só evidenciava a relação entre indústria do espetáculo e esporte, 

mas também entre os Estados nacionais e os “megaeventos esportivos”. Como atleta, 

Havelange participou dos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Quando perguntado sobre o 

evento, Havelange preferia deixar à margem os usos políticos dos Jogos de Berlim. “Não entro 

em política”, era a resposta padrão, que frustrava boa parte dos entrevistados, e Havelange 

conduzia a entrevista a falar da organização alemã, e das primeiras óperas que assistiu. Quando 

 
407 HAVELANGE, João. [Cadernos de João Havelange, 1929-1936]. Biblioteca do Comitê Olímpico Brasileiro. 

Acervo João Havelange.  
408 KEYS, Barbara. Spreading Peace, Democracy and Coca-Cola: Sport and American Cultural Expansion in the 

1930s. Diplomatic History, Oxford, v. 28, n. 2, p. 165-196, abr. 2004.   
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alguém insistia, Havelange se mostrava profundamente irritado, e rapidamente trocava o 

assunto. No álbum de Havelange, as fotos selecionadas pelo próprio mostram como a política 

estava em toda a parte. No álbum de Havelange, há um cartão postal de Jesse Owens, a principal 

estrela daquela edição dos Jogos Olímpicos. A série fotográfica dos estádios dos jogos 

recortadas a mão ilustram a grandeza dos Jogos Olímpicos de 1936. Neste caderno, uma foto 

em particular, que, por sinal, nunca foi publicada, deve ser mencionada. Recebidos na chegada 

a Berlim, ao passar pela imigração, uma multidão os recebe com a chamada “saudação ao líder”. 

Suspeito que, na figura abaixo, Havelange esteja de costas na terceira fila. 

 

 

Figura 17 – Foto da chegada da delegação brasileira aos Jogos Olímpicos em 1936 

 

     

Fonte: Acervo João Havelange. Arquivo Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 

No dia 16 de julho de 1936, ao chegar na estação de trem de Berlim, os atletas foram 

recebidos por um tenente-coronel do exército alemão. É preciso dizer que os atletas que foram 

ao pódio nos Jogos Olímpicos de 1936 – incluindo a única atleta judia medalhista, Helene 

Mayer – foram obrigados a levantar o braço direito por ocasião do recebimento da medalha. 

Dois anos após, seu futuro adversário, Stanley Rous, passaria por uma situação análoga, mas 

ligeiramente mais constrangedora, que principiou uma crise moral no selecionado inglês. Em 
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1938, por ocasião de uma partida amistosa entre Alemanha e Inglaterra em território alemão, o 

selecionado inglês saudou o estádio de Berlim com o gesto tradicional de homenagem ao 

Führer. Na versão de Eddie Hapgood, capitão do selecionado da F.A, os jogadores decidiram 

fazer o gesto por conta de um pedido direto de Stanley Rous, o secretário da Football 

Association e chefe da delegação. Embora não concordassem com o secretário, e sentissem que 

o próprio estava “enojado”, houve um consenso de que o melhor a fazer seria saudar a fim de 

evitar maiores problemas.409 Nos dois casos, não se trata aqui de emitir juízos de valor, mas de 

perceber como a interligação entre política, economia e esporte alavancavam os megaeventos 

esportivos. Vivendo a efervescência do mundo da década de 1930, Rous e Havelange 

compreenderam relativamente bem como os esportes poderiam ser impulsionados caso 

obtivessem o auxílio dos Estados nacionais.  

Para Havelange, a experiência dos Jogos Olímpicos de Berlim foi formativa. Ainda que 

Havelange tenha participado dos Jogos Olímpicos de 1952 em Helsinque, os primeiros que 

contaram com a participação do Leste Europeu Socialista e da União Soviética, essa 

participação parece ocupar um lugar marginal na sua biografia diante da centralidade dos Jogos 

Olímpicos em 1936. No arquivo privado, a coleção iconográfica de Berlim 1936 é responsável 

por boa parte da coleção. Sofrendo com a desorganização brasileira na preparação para os 

Jogos, Havelange teria tido nos Jogos Olímpicos uma espécie de turning point. De lá, ele teria 

voltado ciente de sua própria “missão” – chegava a hora de fazer algo pelo esporte brasileiro.  

 

 

 
409 O próprio Hapgood narra a história em HAPGOOD, Eddie. Football Ambassador. Londres: Sporting 

Handbook, 1955. p. 26-27. “We heil Hitler. […] And here is the story of that salute, which made headlines for 

every sporting sheet in the world. The story starts in 1936. During the Berlin Olympics, […] Mr. Stanley Rous, 

the football association secretary, went over in charge of the English amateur side which competed in the soccer 

tournament. Early on, the question of the salute to be given by Hitler at the march past was causing some anxiety. 

After most of the other countries had decided on the Olympic Salute, it was arranged that the English athletes 

should give only the ‘eyes right’. Everyone seemed highly offended… […] Sir Nevile Henreson, the British 

Ambassador, when our party arrived in Berlin. Mr Rous reminded Sir Neville of his previous experience and 

suggested, as an act of courtesy, but what was more important, in order to get the crowd in a good temper, the 

team should give the salute of Germany before the start. […] I replied ‘We are of the British Empire and I do not 

see any reason why we should give the Nazi salute’ […] When we were all together a few hours before the game, 

Mr. Wreford Brown informed that lads  […] Privately, he told us that he and Mr. Rous felt as sick as we did, but 

under the circumstances that was the right thing to do. […] Personally, I felt a fool heiling Hitler, but Mr. Rous 

diplomacy worked, for we went out determined to beat the Germans. […] The only humorous thing about the 

whole affair was that while we gave the salute only one way, the German team gave it to the four quarters of the 

game. Mr Henderson then whispered to Mr. Rous ‘You and the players proved yourselves to be good Ambassadors 

after all!’. Com mais detalhes, essa história aparece em BECK, Peter. Scoring for Britain: International Football 

and International politics. London: Routledge, 1999. 
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3.4 A BOCA DO POVO BRASILEIRO 

 

 “Aqueles homens estavam em um estado que não podiam nem chutar. 

Havia um jogador que usava uma dentadura mal colocada sobre uns cacos de 

dente. Se não fosse tratado, teria um câncer na boca ou outras doenças (...). 

Consertei tudo”.  

    João Havelange sobre a seleção de 1958410 

 

 

Nas entrevistas feitas por jornalistas e acadêmicos, uma pergunta era recorrente: como 

Havelange gostaria de ser lembrado na posteridade? Via de regra, a resposta era a mesma – 

“como um administrador. Na minha vida, procurei mostrar o valor de administrar”. 

Aparentemente banal, essa resposta levanta uma série de reflexões. Contando sobre a compra 

da sede para a CBD como o primeiro ato da sua gestão, Havelange arremata com uma 

expressão: “isso é administrar”. Construir uma sede ou comprar um prédio era, aliás, uma 

marca da gestão Havelange. Quando presidia uma instituição, esse era o primeiro ato do 

governo.411 A sede era a vitrine material da instituição, que se confundia com a imagem mesma 

do presidente. Havelange chegou a batizar o prédio da CBD de “edifício João Havelange”. Para 

além do aspecto simbólico, Havelange concebia riqueza e propriedade como termos sinônimos. 

O bom administrador é aquele capaz de produzir valor, de gerir o mundo do trabalho e de 

acumular propriedade. Quando se aproxima do administrador, a intenção é inscrever suas 

próprias ações e atos numa ordem econômica. Associado primordialmente ao mundo do 

trabalho, o administrador se posiciona fora da política. 412   

As raízes sociais dessa ideologia devem ser compreendidas numa perspectiva histórica, 

e não deve ser tomada como algo sui generis. Havelange faz parte de uma nova elite urbana 

emergente, cuja formação escolar e política se dá no contexto da ditadura civil estado-novista, 

mas ascende na esfera pública e passa a ocupar os principais cargos políticos em uma 

democracia de massas. Compreender essa disjunção entre atuação na esfera pública 

democrática e formação escolar autoritária é crucial para analisar a participação de Havelange 

à frente da CBD.  No Brasil, o regime do Estado Novo (1937-1945) é o momento de formação 

 
410 PEREIRA, José Mario (org.); VIEIRA, Silvia Marta (org.). João Havelange: o dirigente esportivo do século 

XX. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010. 
411 Assim foi na CBD, na Federação Brasileira de Natação e na FIFA. Nas três instituições, Havelange foi atrás de 

nova sede como o primeiro ato do seu governo.   
412 Essa versão aparece em PEREIRA, José Mario (org.); VIEIRA, Silvia Marta (org.). João Havelange: o 

dirigente esportivo do século XX. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010. Também aparece na biografia escrita por 

Ernesto Rodrigues: RODRIGUES, Ernesto. Jogo duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 

2007.  
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e consolidação de uma burocracia estatal e administrativa. Regime centralizador, o Estado 

Novo foi responsável por “enaltecer a técnica em contraposição à política, veiculada como o 

lado sujo dos interesses privados. O conhecimento técnico e científico seria um patamar 

superior na forma de lidar com os problemas nacionais”.413 Ora, a ideologia da técnica não abre 

espaço para a contestação popular. Como contestar as decisões dos dirigentes que se diziam 

assentadas em métodos científicos, e não mais em escolhas políticas?  

A biografia e o pensamento de Havelange foram afetados por esse universo de 

organização estatal e formação de um campo burocrático no Brasil da década de 1930. Ponto 

sensível e pouco explorado na sua trajetória é a formação como bacharel em direito. Em 1936, 

ele se especializou em “leis trabalhistas” (a expressão é do próprio em uma entrevista de 1966) 

para iniciar a sua carreira na Viação Jabaquara por volta de 1940.414 Havelange contava 20 anos 

de idade e, ao que tudo indica, fez aí as principais leituras teórico-metodológicas. Essa 

especialização de Havelange em Direito Social não é casual, e deve ser associada ao momento 

histórico que atravessava o país. Nas palavras de Ângela de Castro Gomes, as décadas de 1930 

e 1940 marcam a criação do que chama de uma “política de ordenação do mercado de 

trabalho”.415 Vivendo e atuando nessa conjuntura, Havelange enxergaria aí uma oportunidade 

de mercado. No entanto, as transformações pelas quais passavam o país produziriam uma 

mudança de mentalidade profunda, que deixariam marcas tanto na esfera pública quanto na 

própria vida de Havelange. Em um país marcado por quatro séculos da presença do trabalho 

escravo, “a formulação liberal que associa o ato de trabalhar com riqueza e cidadania sempre 

estivera ausente do país”.416 Com a emergência do Estado Novo, a categoria de trabalho como 

dotada de valor intrínseco é deslocada para o centro da arena pública. Ora,   

 

 
413 D’ARAUJO, Maria Celina. O Estado novo. Coleção Descobrindo o Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. p. 35-

36. Conferir também GOMES, Ângela de Castro (org.). Engenheiros e economistas: novas elites burocráticas. 

Rio de Janeiro: FGV, 1994.  
414 Trecho da entrevista de 1967 depositada no Museu da Imagem e do Som, quando Havelange fala de sua 

formação. “Iniciei a trabalhar um pouco mais tarde e o fiz numa Companhia estrangeira, a Belgo-Mineira, porque 

além de eu adquirir novos conhecimentos, adquiri um sentido de disciplina, porque o horário era rígido. Era 

interessante, mas muito disciplinador, no sentido de que nós não poderíamos ter erros ou falhas. E assim conheci 

o ramo de exportação de ferro, mercado externo e mercado interno, redação de cartas, arquivar, conheci as usinas 

da companhia, enfim, tudo o que me foi possível apreender no período que estive na Belgo-Mineira por quatro 

anos, eu procurei fazer. Posteriormente, daí a minha ida para São Paulo, como havia me formado em direito, e me 

especializado em leis trabalhistas, fui convidado para trabalhar na Companhia de Viação Jabaquara, que era uma 

companhia responsável pelo setor de ônibus, para onde fui como advogado trabalhista”. v. HAVELANGE, João. 

[Entrevista]. Série Depoimentos para a posteridade. Entrevistado: João Havelange. Rio de Janeiro, Acervo 

Depoimentos para a Posteridade, Museu da Imagem e do Som, 10 out. 1967. 
415 CASTRO GOMES, Ângela de. Ideologia e trabalho no Estado Novo. In: PANDOLFI, Dulce. Repensando o 

Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999. p. 55. 
416 Ibid., p. 55-56. 
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Demarcado pela Revolução de 30, que podemos identificar de forma incisiva 

toda uma política de ordenação do mercado de trabalho, materializada na 

legislação trabalhista, previdenciária, sindical e também na instituição da 

Justiça do Trabalho. É a partir daí ́ que podemos igualmente detectar – em 

especial durante o Estado Novo (1937-45) – toda uma estratégia político-

ideológica de combate à “pobreza”, que estaria centrada justamente na 

promoção do valor do trabalho. O meio por excelência de superação dos 

graves problemas socioeconômicos do país, cujas causas mais profundas 

radicavam-se no abandono da população, seria justamente o de assegurar a 

essa população uma forma digna de vida. Promover o homem brasileiro, 

defender o desenvolvimento econômico e a paz social do país eram objetivos 

que se unificavam em uma mesma e grande meta: transformar o homem em 

cidadão/trabalhador, responsável por sua riqueza individual e também pela 

riqueza do conjunto da nação. [...] O trabalho passaria a ser um direito e um 

dever; uma tarefa moral e ao mesmo tempo um ato de realização; uma 

obrigação para com a sociedade e o Estado, mas também uma necessidade 

para o próprio individuo encarado como cidadão.417 

 

Para além de balizar mudanças no aspecto disciplinar e jurídico, o regime varguista 

visava a produzir um “homem brasileiro novo”. A criação do Ministério da Educação e da 

Saúde, sob a tutela de Gustavo Capanema, é basilar para a formação desse homem novo. Nas 

palavras de Ângela de Castro Gomes, o que estava em jogo era uma espécie de “medicina 

social”: 

Não se tratava unicamente de curar; havia toda uma dimensão sanitária que 

buscava a proteção do corpo e da mente do trabalhador. No próprio interesse 

do progresso do país, deviam-se vincular estreitamente as “legislações social 

e sanitária”, já́ que o objetivo de ambas era construir trabalhadores fortes e 

sãos, com capacidade produtiva ampliada. O papel da medicina social, tão 

bem concretizado pela ação dos novos órgãos previdenciários, consistia 

explicitamente em preservar, recuperar e aumentar e capacidade de produzir 

do trabalhador.418 

 

Submetida ao Ministério da Educação e Saúde, a educação física estava incluída nesse 

novo rol de práticas consideradas positivadas pela ação do Estado Novo. Neste projeto, o 

esporte era vital no processo de revigorar o trabalhador e a raça brasileira.419 Isso se revestiu 

em uma crescente ampliação do aparato burocrático e do aumento do investimento econômico 

no esporte. Para a Copa do Mundo de 1938, o governo tomou para si as responsabilidades de 

organização do evento. Pela primeira vez, o Brasil enviou uma seleção completa para a disputa 

do torneio, e obteve o inédito terceiro lugar. Em 1942, em um órgão vinculado a esse ministério 

de educação e da saúde, o CND (Conselho Nacional de Desportos) seria institucionalizado por 

 
417 CASTRO GOMES, Ângela de. Ideologia e trabalho no Estado Novo. In: PANDOLFI, Dulce. Repensando o 

Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999. p. 56-57.   
418 Ibid., p. 60. 
419 MELO, V. A. A Educação Física e o Estado Novo (1937-1945): a Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos. Ef. Deportes Revista Digital, Buenos Aires, v. 12, 2007. p. 115. 
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meio de um decreto-lei.420 A associação entre esportividade e disciplinarização dos 

trabalhadores era pauta comum dos ideólogos do regime estado-novista. Através de uma 

educação cívica, os trabalhadores aprenderiam a respeitar as regras mais gerais da sociedade, 

obedecendo autoridades (técnicos e dirigentes), respeitando as hierarquias e as leis. No mesmo 

passo, os esportes contribuíam para a construção da nação no aspecto material, já que o 

trabalhador-atleta tem mais condições de suportar o dia a dia árduo nas fábricas.421 

De certa forma, a criação desse “homem brasileiro novo” estado-novista fazia ecoar as 

teorias higienistas-esportivas que se disseminaram na virada do século XIX e XX, e que 

marcaram profundamente a infância e a juventude de Havelange. Desta vez, o Estado – e não 

mais as entidades de sociedade civil, como os clubes de futebol e agremiações esportivas – 

tomava para si o papel de regenerar o “trabalhador”, com base em uma ampla rede de 

seguridade social. Essa operação de “regeneração” do povo brasileiro pelo trabalho incluiria 

necessariamente a prática dos esportes. Neste contexto, essa prática não deveria mais 

permanecer como algo exclusivo das elites político-culturais, e sim universalizada, incentivada 

e mantida sob a tutela do Estado.  

Havelange se formou em 1936 como bacharel em direito da faculdade da cidade de 

Niterói,422 e é provável que ele tenha sido aluno do sociólogo Oliveira Vianna.423 Arquiteto 

intelectual do regime estado-novista, Vianna foi o principal responsável pela formulação da 

legislação trabalhista do período.424 A contribuição de Vianna na elaboração da justiça do 

trabalho e na constituição de um direito organizado em torno das representações corporativas é 

conhecida pela literatura. A legislação trabalhista criada por Vianna seria o ponto de chegada 

de uma longa interpretação do mundo social brasileiro, alicerçada no amplo estudo histórico, 

 
420 MANHÃES, Eduardo Dias. Política de esportes no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.  
421 SOUZA, Denaldo Alchorne. Pra frente, Brasil! Do Maracanazo aos mitos de Pelé e Garrincha, a dialética da 

ordem e da desordem. (1950-1983). São Paulo: Intermeios, 2018. p. 85-86. 
422 Em 2011, em uma das suas últimas aparições públicas de Havelange, ele conferiu uma palestra na instituição 

em que falou da sua experiência como aluno de direito. Na ocasião, ele recebeu o título de “Doutor Honoris Causa” 

da instituição. 
423 Para biografia de Vianna, utilizei como referência. GOMES, Angela de Castro. Oliveira Vianna: um statemaker 

na Alameda São Boaventura. In: BOTELHO, André (org.). Um enigma chamado Brasil. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2000. p. 144-159.  
424 De certa forma, a maneira como Havelange geria seu corpo de funcionários reproduzia a ideologia do Estado 

Novo. Negando a existência de um conflito, Havelange falava na valorização do trabalhador a partir de um ponto 

de vista patronal, ressaltando as virtudes do bom empregador e do convívio harmônico. A forma como organizava 

as relações com seus empregados mostra a persistência do traço profundamente paternalista – “Eu conhecia os 

funcionários da Cometa um a um, chamava todos pelo nome”. Ademais, a valorização das relações duráveis pelos 

patrões terminaria por premiar aqueles capazes de prestar um bom serviço à “casa”. Havelange gostava de contar 

uma história sobre uma funcionária com mais de trinta anos da “casa da CBD”, que recebeu como prêmio uma 

viagem à Europa e a parte final da quitação do apartamento que havia comprado. Havelange “cuidava” dos 

funcionários, os protegia, ao mesmo tempo que não tolerava desrespeito à hierarquia e à autoridade. “Tínhamos 

que andar na linha. Não podíamos entrar no escritório, se não estivéssemos de roupa formal. Ele detestava calça 

jeans”, relatou Dona Irene, sua secretária por quase quatro décadas. 
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jurídico, geográfico e sociológico. A principal crítica de Vianna era a insistência e adoção dos 

chamados modelos “exógenos” à realidade brasileira para a elaboração e formulação de 

políticas de Estado. Para Vianna, o liberalismo como doutrina de Estado quando aplicado no 

Brasil teria um efeito inverso àquele obtido no mundo anglo-saxão. Contra o “idealismo da 

constituição”, Vianna propunha uma solução orgânica, mais pragmática, atenta à realidade e à 

história da sociedade civil brasileira. A administração pública, o direito do trabalho e a atuação 

de um estamento burocrático teriam papel central no controle dos poderes locais e no freio dos 

impulsos de privatização do bem público. O paradigma Oliveira Vianna – a defesa de um 

Estado forte, organizado e que ajustasse a sociedade civil “a partir de cima” – esteve presente 

em diversas correntes sociológicas das décadas seguintes, mesmo entre aquelas vertentes de 

caráter mais liberal.425 

Vianna figura como uma das fontes de inspiração intelectual de Havelange, sobretudo 

pela dimensão prática de sua obra. Nessa linha, ainda que seja difícil mapear as leituras feitas 

por Havelange, parece razoável supor que ele conhecesse bastante bem as chamadas 

intepretações do Brasil. De certa forma, elas se disseminaram na cultura de massas, e passaram 

de forma progressiva a compor o repertório político dos agentes institucionais. Bernardo Borges 

Buarque de Hollanda fez observações análogas, mostrando como a participação de “cronistas-

cartolas” no campo administrativo brasileiro fez circular as principais teses do chamado 

“pensamento social brasileiro” no seio do campo esportivo.426 A aproximação intelectual de 

Havelange a Vianna reforça essa tese. Nos atos à frente da Confederação Brasileira de 

Desportos e nas entrevistas que concedeu a respeito de sua própria gestão, a reiteração do 

constante diagnóstico sobre a suposta “mentalidade pré-capitalista” e a necessidade de 

superação por meio da formação de órgãos institucionais, burocráticos e administrativos ecoa 

as principais teses defendidas por Vianna.  

Embora seja correto situar os fundamentos intelectuais de Havelange com o pensamento 

autoritário forjado na ditadura estado-novista, é seguro assumir que ele foi reatualizado de 

forma constante e ativa nos anos seguintes. A década de 1950 foi, por conseguinte, um período 

capital para a sua formação como intelectual e político. A essa altura, Havelange não era mais 

 
425 GOMES, Angela de Castro. A dialética da tradição. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, 

ANPOCS, v. 5, n. 12, 1990. 
426 “A história social do futebol não parecia ficar imune a essa gama de questões problematizadas em âmbito 

intelectual e vivenciadas em nível nacional. A incidência de valores culturais, políticos e sociais ligados a uma 

visão tradicional ora moderna, ora igualitária ora hierárquica, ora elitista ora popular, ora democrática ora ditatorial 

da sociedade brasileira foi colocada e recolada em várias oportunidades.”. HOLLANDA, Bernardo Borges 

Buarque de. O Clube como vontade e como representação: o jornalismo esportivo e a formação de torcidas 

organizadas de futebol no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Setteletras, 2009. p. 150.  
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um garoto. Com quase quarenta anos, ele assumia os principais postos de gestão esportiva no 

Brasil, e se despedia lentamente da carreira de atleta. Sua participação nas Olimpíadas de 

Helsinque, como atleta de water polo, foi o último ato como atleta olímpico. Em 1956, em 

Melbourne, Havelange voltaria aos Jogos, mas, desta vez, como chefe de delegação. No âmbito 

empresarial, seus negócios prosperavam à sombra do crescimento econômico. Aproveitando-

se da expansão da malha rodoviária, Havelange acumula capital econômico trabalhando na 

Viação Jabaquara. Em ramo competitivo e lucrativo, essa empresa se torna uma das que fazem 

a ligação viária entre Rio de Janeiro e São Paulo, conectadas pela recém-inaugurada Via Dutra.  

Na prática, a ascensão pública e política de Havelange à arena pública se confunde com 

o próprio percurso do governo Juscelino Kubitschek. Amigos de longa data, Juscelino e 

Havelange se conheceram quando João era uma criança, e Kubitschek frequentava a casa no 

Cosme Velho.427 Formados em um mesmo ambiente sociopolítico, as afinidades de JK e de 

Havelange crescem, à medida que o tempo avança e os dois se destacam na arena pública. A 

admiração que Havelange tinha por Brasília, por exemplo, merece ser trazida à tona. No 

contexto do projeto desenvolvimentista, Brasília era, antes de tudo, uma espécie de mensagem 

– a “meta-síntese” do Plano de Metas. Ela simbolizava, em pedra e concreto, um conjunto de 

ideias amplamente difusas. Quando fez campanha à presidência da FIFA, Havelange levou os 

delegados internacionais para conhecer o Brasil. Depois de conhecer os estádios brasileiros em 

formato circular, o percurso de viagem iniciava na usina hidrelétrica de Três Marias, passava 

por Furnas, e terminava em Brasília, as três obras idealizadas por Juscelino Kubitschek. Este 

último ponto será explorado mais à frente, mas não restam dúvidas de que o Brasil de JK marcou 

definitivamente a visão de mundo de Havelange. Neste sentido, ainda que alguns dos críticos 

tenham colado sua atuação e ascensão à ditadura empresarial-militar, é preciso dizer que 

Havelange foi um político formado, produzido e moldado pela década de 1950. Para 

compreender como ele se adaptou tão bem ao novo regime político inaugurado pelo golpe de 

1964, será preciso, em um primeiro momento, investigar as características da cultura política 

dos anos 1950.428 

  

 
427 A história é verossímil. Estes laços de amizade se construíram muito provavelmente pela significativa 

participação da empresa Belgo-Mineira no estado de Minas Gerais, responsável – como já mencionado – por 25% 

da arrecadação tributária na década de 1920. A suposição é de que o pai de Havelange, o belga Faustin, deve ter 

estabelecido conexões com algum representante da elite local mineira, que lhe pediu para hospedar JK. De acordo 

com Havelange, o padre Chico (provavelmente François), amigo da família e belga da região de Leuven, era 

responsável pela paróquia da região. Além de Juscelino, outra figura corrente em sua casa era José Maria Alkmin, 

também de Diamantina.  
428 Ver documentação da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional, que será analisada mais à frente.  
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Figura 18 – Havelange recebe uma pedra da empresa de joias H. Stern. Ao fundo, o mural de Brasília 

(1970) 

 

           

Fonte: Acervo João Havelange. Arquivo Comitê Olímpico Brasileiro. 

 
 

A década de 1950 se caracterizou pela voga e vigência das noções de planejamento, 

administração, eficiência e modernização.429 Essas palavras eram organizadas em torno do 

conceito de desenvolvimentismo, que se converte na própria gramática política do período. Em 

trabalho recente, Rafael Ioris mostrou como o ideário do desenvolvimentismo atravessou o 

amplo espectro da sociedade civil – empresários, agricultores, trabalhadores, intelectuais. 

Noção polissêmica, o conceito de desenvolvimentismo esteve em disputa, sujeito a 

manipulação e a usos diversos na luta política. À medida que se expandia e disseminava pela 

sociedade civil, o termo ganhava usos e apropriações distintas. “Não havia”, vaticina Rafael 

Ioris, “uma posição unívoca sobre que caminho de desenvolvimento o país deveria seguir”.430  

Impregnando o ambiente político, a ampla difusão desse vocabulário se deveu, em parte, 

ao fato de que os idealizadores do programa de desenvolvimento acreditavam que ele só seria 

exequível se fosse capaz de “pela ampla propaganda política [...] convencer a população 

proletária e a classe média a apoiar essas ideias”.431 Para tanto, o papel dos intelectuais na 

 
429 GUIMARÃES, César. Vargas e Kubitschek: a longa distância entre Petrobras e Brasília. In: CARVALHO, 

Maria Alice Rezende de. A República no Catete. Rio de Janeiro: Museu da República, 2001. p. 155-175.  
430 IORIS, Rafael. Qual desenvolvimento? Os debates, sentidos e lições da era desenvolvimentista. São Paulo: 

Paco, 2017.   
431 BENEVIDES, Maria de Sá Victoria. O governo Kubitschek: a esperança como fator de desenvolvimento. In: 

GOMES, Ângela de Castro. O Brasil de JK. Rio de Janeiro: FGV, 1991. p. 24. 
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difusão desse léxico político foi fundamental. Órgão vinculado ao Ministério da Educação, o 

chamado Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) era o principal polo de irradiação e 

vetor das ideias de desenvolvimentismo. Grosso modo, o papel do ISEB seria, então, de difundir 

a “linguagem do desenvolvimento” pelo espectro da sociedade civil.432 Composto por uma série 

de intelectuais – Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré, Candido Mendes 

etc. – o ISEB era um órgão diretamente vinculado à burocracia do Ministério da Educação e 

Cultura. A despeito das divergências pontuais, esses intelectuais compartilhavam a crença na 

industrialização como caminho para a prosperidade e o desenvolvimento econômico em 

território nacional. Neste aspecto, vale destacar também o papel dos intelectuais da CEPAL 

(Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) para a difusão do ideário do 

desenvolvimentismo e, em especial, das noções de centro e periferia.433 

Essa difusão fez com que diversos grupos sociais (trabalhadores, artistas, burocratas e 

empresários) se apropriassem do vocabulário cepaliano e isebiano para a sua atuação pública. 

E, no entanto, o paradoxo é que essas visões de desenvolvimento, quando apropriadas por 

outros setores, se chocavam frontalmente às ideias formuladas pelos intelectuais do ISEB e da 

CEPAL. Na própria luta política, essas ideias se refaziam, adaptadas a um novo contexto. Para 

os objetivos deste trabalho, as visões de desenvolvimento elaboradas nas associações de classe 

empresarial estavam em contraste aberto com essas ideias cepalinas/isebianas. Se os 

intelectuais do ISEB e da CEPAL pensavam em um desenvolvimento de tipo integrado, que 

pressupunha tanto a autonomia política quanto o crescimento econômico, essa visão foi 

minoritária ou mesmo inexistente nas associações de classe empresarial.  

Para o setor industrial, organizado em torno da CNI e da FIESP, o ideário do 

desenvolvimento se apresentava com base em uma leitura “estritamente econômica da 

realidade”. Neste caso, a noção de desenvolvimento se diluía nas de crescimento econômico, 

aumento da produtividade, e geração de riqueza. Nessa visão, até se admitia a participação do 

estado como indutor e planejador da economia, mas a defesa da autonomia cultural, a discussão 

da relação entre centro e periferia e até mesmo o combate à pobreza permanecem ausentes. 

Neste aspecto, vale a pena citar um trecho do livro de Rafael Ioris:  

 

 
432 BENEVIDES, Maria de Sá Victória. O governo Kubitschek: a esperança como fator de desenvolvimento. In. 

GOMES, Ângela de Castro. O Brasil de JK. Rio de Janeiro: FGV, 1991. 
433 IORIS, Rafael. Qual desenvolvimento? Os debates, sentidos e lições da era desenvolvimentista. São Paulo: 

Paco, 2017. TOLEDO, Caio Navarro de. ISEB: fábrica de ideologias. São Paulo: Ática, 1977. 
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Importa destacar que, apesar do uso reiterado de ideias relacionadas à CEPAL 

e ao ISEB, os industriais da FIESP e do CNI certamente não eram ideólogos 

de posições nacional-desenvolvimentistas in toto e sua opinião sobre esses 

conceitos e projetos de desenvolvimento estava em acordo com uma outra 

tradição, altamente seletiva, das elites brasileiras.434 

 

É preciso ter clareza de que foi essa apropriação seletiva do conceito de 

desenvolvimentismo – altamente seletiva e excludente, como salienta Ioris – a que seduziu 

Havelange nos anos subsequentes. Depurada de seu conteúdo político, mais voltada à ordem 

econômica, essa visão mais estreita e pragmática se consolida entre esses setores do 

empresariado na década de 1950. Para as finalidades dessa tese, não custa lembrar as conexões, 

os trânsitos e as redes de amizade entre Havelange e essas associações de classe. Membro do 

empresariado, Havelange era colega de water polo de Mário Amato, futuro presidente da 

FIESP, e amigo de Paulo Godoy, que se tornaria secretário da CNC nos anos seguintes. Godoy 

escreveu os artigos e os discursos de Havelange durante a sua campanha à presidência da FIFA.  

Sob este aspecto, alguns historiadores, em especial aqueles egressos da tradição 

marxista,435 já haviam percebido as continuidades entre o governo JK e a ditadura empresarial-

militar no que diz respeito aos padrões de acumulação de capital. O próprio Ioris ressalta o fato 

de que “JK abriu caminho para uma rota de promoção de desenvolvimento assentada numa 

aliança entre as fontes de capital governamentais, nacionais e privadas estrangeiras que foi 

consolidada, ironicamente, na década de 1970, já durante o regime militar”.436 Seria necessário 

investigar esse processo de continuidade de forma mais densa e quantitativa, mas vale destacar 

que, entre as classes empresariais, não houve, neste sentido, significativa ruptura ideológica 

entre o período JK e o governo empresarial-militar. Não custa lembrar que muitos agentes 

políticos e empresariais atuantes na década de 1950 permaneceram ativos durante a ditadura 

empresarial-militar. Este foi o caso de João Havelange. 

Outro ponto capital levantado por Ioris para esta tese é de que é preciso ir além de uma 

versão historiográfica que viu no conceito de desenvolvimento uma especificidade do caso 

brasileiro. Pensar o conceito de desenvolvimento em sua dinâmica internacional significa 

perceber que “era cada vez mais evidente que os principais elementos que estavam sendo 

buscados pelas autoridades brasileiras encontraram eco entre grupos semelhantes em outras 

partes do mundo”. Nesta linha, quando se insere esse debate em uma ordem latino-americana, 

 
434 IORIS, op. cit. 
435 Esta tese já aparece no pequeno livro FONTES, Virgínia; MENDONÇA, Sonia. História do Brasil recente, 

1964-1992. São Paulo: Ática, 1992.  
436 IORIS, Rafael. Qual desenvolvimento? Os debates, sentidos e lições da era desenvolvimentista. São Paulo: 

Paco, 2017. 
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e, em sentido ampliado, em uma ordem internacional, é que se compreende a atratividade do 

modelo proposto por Havelange em sua candidatura à presidência da FIFA para os países do 

chamado Sul Global. Essa “convergência conceitual” previamente construída foi o que 

possibilitou o diálogo entre a propaganda da candidatura de Havelange e a dos países que o 

apoiaram. Dizendo de outra forma, a noção de desenvolvimento é o conceito mediador, onde 

se entrecruzam a história nacional do Brasil e a história dos países que decidiram dar suporte à 

sua candidatura à presidência da FIFA. Em torno dessa gramática política, foi possível 

estabelecer um projeto comum.437 

Para se ter clareza do impacto deste período sobre a formação de Havelange vale dizer 

que, no final da década de 1950, ele se filiaria ao PSD (Partido Social Democrático), o maior 

partido da época, para concorrer ao cargo de deputado federal. A experiência foi traumática. 

Em 1961, ele acabaria perdendo a eleição em um ambiente marcado por fraudes eleitorais. De 

acordo com levantamento da imprensa da época, mais de 300 votos dados a Havelange foram 

transferidos para o deputado Sami Jorge, do mesmo partido. A fraude foi descoberta a tempo 

pela Justiça Eleitoral, e Sami Jorge teve o mandato cassado.438 Mesmo em se efetuando a 

recontagem eleitoral, Havelange não teve os votos necessários. Quando indagado sobre o 

porquê de ter escolhido o PSD, Havelange atribuía a escolha à amizade com o presidente. No 

entanto, Havelange nunca mais se filiou a um partido político, e essa experiência singular deve 

ser examinada com mais cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
437 IORIS, Rafael. Qual desenvolvimento? Os debates, sentidos e lições da era desenvolvimentista. São Paulo: 

Paco, 2017. Para pensar o conceito de desenvolvimento em perspectiva transnacional, ver também LOVE, Joseph. 

A construção do terceiro mundo: teorias do subdesenvolvimento na Romênia e no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1998.  
438 RECORTE de jornal. Documento do Arquivo Nacional sobre a fraude de Sami Jorge nas eleições de 1961. 

“Sami Jorge conseguiu 556 votos por fraude.”. 1 recorte de jornal. Arquivo nacional. Projeto Memórias reveladas, 

código BR_DFANBSB_N8_0_PRO_CSS_0291_001_D002.  
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Figura 19 – Observado por Havelange, o presidente Juscelino Kubitschek sorri ao lado de Maria 

Esther Bueno 

 

            

Fonte: Acervo João Havelange. Arquivo Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 

Na década de 1950, o PSD era – na expressão de Lúcia Hippolito – um “laboratório das 

soluções políticas brasileiras”. Ao contrário dos outros dois grandes partidos à época, PTB 

(Partido Trabalhista Brasileiro) e União Democrática Nacional (UDN), situados à esquerda e à 

direita no espectro político, a adesão ao PSD, “mais do que um partido”, poderia ser 

caracterizado como “uma prática política”.439  Na visão de Hippolito, essa “prática política” se 

assentava em cinco características estruturantes – (1) “força eleitoral”, (2) “posição de centro”, 

(3) “espírito de conciliação e moderação”, (4) “firmeza nas decisões” e (5) “competência 

administrativa”.440 Para tanto, o “pessedista de manual” deveria possuir na sua “prática política” 

essas cinco virtudes em maior ou menor escala. Quando se examina o PSD nestes termos parece 

difícil descolar o modus operandi de Havelange daquele exercido no interior do PSD. A 

hipótese é de que essa afinidade e uma genuína admiração desse modo de fazer e exercer a 

política pode tê-lo levado para o partido. Marcadamente pessoalizada, essa “prática política” 

tomava as relações pessoais como base da construção de um projeto político. O cultivo às 

relações pessoais é visto como chave para o êxito: 

 
439 HIPPOLITO, Lucia. De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira (1945-64). Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
440 Ibid., p. 24.  
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Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu tenho conhecimento ou assistido a todos 

os presidentes da República desde Washington Luiz Pereira de Souza, que foi 

em 1926 a 1930. Em 1930, entrou o Getúlio, que ficou até 1945. Depois a 

senhora faz uma análise de todos os presidentes. Algum presidente do Brasil, 

no seu período, foi a todos os estados? E eu todos os anos ia a todas as 

federações, em todos os estados. Eu tocava no sujeito; ele sabia quem eu era. 

Eu almoçava, eu jantava, conhecia a senhora, conhecia os filhos. Isto é 

importante. Por isso, nós tivemos um desenvolvimento muito grande.441 

 

 

O uso da expressão – “eu tocava no sujeito” – remete, inclusive, ao poder régio e a 

determinados ritos encenados na Europa Medieval. Dotados de um poder simultaneamente 

político e mágico, os reis da França e da Inglaterra medieval eram capazes de, ao tocar nas 

escrófulas dos súditos, curá-las. Esse rito público do “toque das escrófulas” reforçava tanto o 

vínculo real com a população camponesa quanto a legitimidade do poder régio. À medida que 

o poder político régio passa a ser contestado, a crença no poder mágico dos reis é extinta. Nos 

dois casos, o que dá sustentação a esse modo de praticar e exercer a política é a importância de 

construir vínculos simbólicos, econômicos e afetivos entre o líder e as bases que lhe sustentam. 

Do ponto de vista das bases, a crença na confiança na capacidade que o líder tem de agir é 

fundamental. Por outro lado, o líder precisa cultivar as relações pessoais. Conhecer a família, 

saber os nomes dos políticos “de cabeça” – Havelange costumava dizer que “se esquecia um 

nome, ganhava automaticamente um inimigo” – escrever cartões de Natal, lembrar do 

aniversário, “não faltar com a palavra”, todo esse rol de práticas é devidamente valorizado e 

reconhecido pela base política. No trecho acima, o sucesso de sua gestão é visto também como 

o produto lógico do cultivo das relações pessoais (“por isso, nós tivemos um desenvolvimento 

muito grande”).442 

Embora tenha falhado em sua eleição para deputado federal, essa tática e modo de fazer 

política foram bem-sucedidos quando aplicados na sua carreira como dirigente esportivo. Em 

1955, percorrendo as federações que não pertenciam ao eixo Rio-São Paulo, Havelange apoiou 

a candidatura da chapa Sylvio Pacheco-João Correia da Costa à presidência da CBD, trazendo 

um contingente significativo de votos do esporte amador. Neste caso, a estratégia da chapa era 

conseguir os votos das chamadas regiões periféricas do Brasil, alheias ao eixo do Rio de Janeiro 

e São Paulo. Ainda no ano de 1954, Pacheco lançou a candidatura da chapa na cidade de 

 
441 HAVELANGE, João. [Entrevista]. Entrevistadores: Bernardo Borges Buarque de Hollanda; Daniela Alfonsi. 

Entrevistado: João Havelange. Parte II. Acervo do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC). 
442  BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio na França e na Inglaterra. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2000. KUSCHINIR, Karina. O cotidiano da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2000.  
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Macapá em um longo discurso em que clamava pela diminuição da diferença entre o eixo Sul 

e o eixo Norte.443 A simbologia do lançamento da candidatura era clara – a chapa pretendia 

questionar, ao menos do ponto de vista teórico, o domínio político e econômico do eixo Rio-

São Paulo. O clima de “integração nacional”, que impulsionou a campanha de JK à presidência, 

certamente influenciou e abriu espaço para discursos como o de Pacheco. A candidatura 

derrotada e da situação, do mineiro Geraldo Starling e Ivan de Freitas, tentou reverter a 

tendência de votos no Norte-Nordeste, com envio de representantes de última hora a estes 

estados, mas era tarde. Pacheco e Correia se tornariam presidente e vice-presidente da CBD em 

1955, com um plano de construir uma “nova CBD”. De forma sucinta, o objetivo da chapa pode 

ser resumido em três pontos: 1) estruturar a entidade administrativamente; 2) fazer competições 

e distribuir mais recursos para as federações do Norte e Nordeste; 3) melhorar as relações da 

CBD com as federações internacionais, transformando a imagem do Brasil no exterior. O 

resultado da eleição foi apertado, mas com 109 a 103 votos (5 abstenções), Sylvio Pacheco foi 

eleito presidente da CBD em 15 de janeiro de 1955. Nomes que acompanhariam Havelange até 

sua ascensão na FIFA (como Sylvio Pacheco, o responsável pelo voto brasileiro em Frankfurt 

ou Abilio de Almeida) faziam parte desse grupo que desafiou o status quo da CBD. Vale dizer 

também que Havelange utilizaria dessa mesma tática – de agir na periferia do poder central – 

na hora de construir sua candidatura à presidência da FIFA.444 

Havelange não fez parte da composição administrativa inicial. De toda sorte, o 

crescimento de Havelange na “nova CBD” foi vertiginoso. Devido a sua experiência como 

atleta olímpico, Havelange foi convidado para chefiar a delegação do Brasil nos Jogos 

Olímpicos de Melbourne em 1956. Se o objetivo da “nova CBD” era melhorar as relações 

internacionais da entidade, o desempenho de Havelange contribuiu muito, sendo bastante 

elogiado pela imprensa à época. No fim do ano, assim que regressou de uma viagem ao Japão, 

a renúncia de João Correia da Costa, então vice-presidente, abriu caminho para que ele 

assumisse uma vice-presidência. No final de 1957, ele era o primeiro nome para a sucessão de 

Sylvio Pacheco.445 A hegemonia do grupo já estava consolidada no interior da CBD, e, sem 

precisar fazer campanha ou apresentar plano de governo, Havelange foi eleito com maioria 

absoluta em uma vitória expressiva de 185 a 19 votos. Ele ficaria na presidência da CBD pelos 

próximos 16 anos.  

 
443 PACHECO, Sylvio. I Discurso de Sylvio Pacheco no Amapá como presidente da CBD. In: PACHECO, Sylvio 

L. Antes de ser campeão. Rio de Janeiro. Equipe Vermelho Marinho, 2014.  
444 PACHECO, Sylvio L. Antes de ser campeão. Rio de Janeiro: Equipe Vermelho Marinho, 2014.  
445 ELEITO João Havelange por aclamação da Assembleia da CBD. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 10 dez. 

1956.  
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 Logo depois de assumir, o Brasil se tornava, pela primeira vez, campeão na Copa do 

Mundo de Futebol, na Suécia. A conquista de 1958 foi apresentada como a vitória do 

planejamento sobre a desorganização, que havia prevalecido nas administrações anteriores. O 

planejamento rigoroso, a especialização das funções e o controle administrativo seriam vistos 

como chaves para a vitória do selecionado brasileiro. Nas palavras do historiador Denaldo 

Alchorne de Souza, os dirigentes da CBD se apresentavam em “consonância com a política 

cultural do período, onde planejamento e organização eram tidos como essenciais para que o 

futebol pudesse ter o desenvolvimento desejado”.446 Havelange estabelecia assim uma conexão 

semântica – a expressão é do antropólogo Bromberger – entre as principais ideias do período e 

seus atos como dirigente esportivo. Com isso, ele seria capaz também de concentrar sobre a sua 

figura os capitais político-esportivos da vitória do Brasil.447 

  Nesta época, Havelange convidou Paulo Machado de Carvalho para chefiar a delegação 

na Copa do Mundo de 1958. A ponta de lança deste projeto de organização esportiva ficou 

conhecida justamente como “Plano Machado de Carvalho”, lançado quase que como um 

manifesto político em meados de 1957. Egresso de família tradicional em São Paulo, Paulo 

Machado de Carvalho era detentor de um império de comunicações. Sua indicação para cuidar 

dos preparativos para a Copa do Mundo teve dois objetivos gerais. Dono de meios de 

comunicação – o Rádio e a TV Record – e de personalidade carismática, Paulo Machado de 

Carvalho era figura unânime entre a imprensa esportiva do período. A escolha de Paulo 

Machado, então, visava, em primeiro plano, a apaziguar os ânimos e diminuir eventuais críticas 

que a seleção sofreria na preparação para o Mundial. Para além disso, era preciso equilibrar 

poderes instáveis. Mesmo que a chapa de Havelange representasse uma nova ordem na CBD, 

com maior peso dos estados do Norte e do Nordeste, Rio e São Paulo eram ainda os polos de 

maior poderio político e econômico. A escolha de um “paulista” funcionava, neste sentido, 

como um contrapeso à própria figura de Havelange, visto como “carioca”.448  

 Grosso modo, o “Plano Paulo Machado de Carvalho” consistia em 96 artigos, pequenos 

parágrafos contendo teses gerais de caráter disciplinar e administrativo.449 Em síntese, uma ode 

à especialização, ele criticava o que o historiador Carlos Eduardo Sarmento definiu como uma 

 
446 SOUZA, Denaldo Alchorne. Pra frente, Brasil! Do Maracanazo aos mitos de Pelé e Garrincha, a dialética da 

ordem e da desordem. (1950-1983). São Paulo: Intermeios, 2018. p. 103. 
447 BROMBERGER, Christian. Le match de football: ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et 

Turin. Paris: Edition de la Maison de la Science du Homme, 1995.  
448 RODRIGUES, Ernesto. Jogo duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007.  
449 FREITAS JUNIOR, Miguel Archanjo de. Plano Paulo Machado de Carvalho: um projeto modernizador ou uma 

tentativa de civilizar os jogadores brasileiros? Recorde: Revista de História do Esporte, Rio de Janeiro, v. 7, n. 

1, 2014. 
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“estrutura minimalista” (em que o técnico da seleção acumulava todas as funções de trabalho) 

e apontava para a defesa de funções mais especializadas na organização de uma comissão 

técnica.450 Crescia, desta forma, a importância da noção de uma comissão técnica, mais plural 

e diversificada, com a participação de médicos, preparadores físicos, nutricionistas, dentistas e 

até mesmo psicólogos. Avessa ao “empirismo”, a divisão de trabalho e a especialização de 

funções eram a pedra de toque de uma estrutura “científica”. Em 1967, Havelange explicava o 

método: 

[...] todas as administrações que eu tive em mãos, eu as vi com o caminhar e 

o progredir dentro de uma organização, o empirismo, aquilo que tudo se possa 

fazer, de última hora, é maléfico. A organização, então precisava ser feito 

dentro de um problema. Dentro de uma comissão técnica.451 

 

 

 Na aparência neutro e científico, o “Plano Paulo Machado de Carvalho” continha teses 

das mais abrangentes e distintas, que versavam, entre outros, sobre o tipo de vestimenta do 

atleta, o corte de cabelo e de barba, além da exigência de uma educação formal mínima. Na 

prática, era uma forma de controlar, regular e ordenar o mundo do trabalho, de forma a extrair 

o máximo de produtividade do trabalhador da bola. Na prática, estava em jogo uma visão de 

mundo e uma leitura sobre o Brasil e o povo brasileiro. Nesta discussão, ainda que implícita, 

restava discutir o lugar simbólico das elites na construção da nação. Em 2012, relembrando o 

plano, Havelange deu uma entrevista significativa: 

 

Os pés são as ferramentas de trabalho de um jogador. Quando fomos atendê-

lo, tirou-se um saco de unha encravada, calos, frieiras, e tudo mais. Aqueles 

homens estavam num estado que não podiam nem chutar. Consertei tudo. 

Havia um jogador, não me lembro qual, que usava uma dentadura mal 

colocada sobre uns cacos de dente. A curto prazo, se não fosse tratado, teria 

um câncer na boca. Como se sabe, muitos males nascem de dentes 

malcuidados. Diziam que era tudo excessivo, que o time não tinha malucos, e 

não precisava ser tratado por psicólogos. Não dei ouvidos. Determinei que 

quem não se enquadrasse fosse cortado. Só iria à Copa quem estivesse 

preparado.452 

 

 Ao retratar os jogadores com cacos de dente e incapazes de chutar uma bola, a narrativa 

de Havelange se aproxima do realismo fantástico. Na década de 1950, o grau de especialização 

 
450 SARMENTO, Carlos Eduardo. A construção da Nação Canarinho: Uma história institucional da seleção 

brasileira de futebol, 1914-1970. Rio de Janeiro: FGV, 2013. p. 97.  
451 HAVELANGE, João. [Entrevista]. Série Depoimentos para a posteridade. Rio de Janeiro, Acervo 

Depoimentos para a Posteridade, Museu da Imagem e do Som, 10 out. 1967. 
452 PEREIRA, José Mario; VIEIRA, Silvia Marta. João Havelange: o dirigente esportivo do século XX. Rio de 

Janeiro: Casa da Palavra, 2010. p. 132  
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dos clubes brasileiros já era elevado. Falar, neste sentido, que eles eram incapazes de chutar 

uma bola soa como um absurdo, quase um delírio. O exagero não deve ser tomado como o 

falseamento da realidade, mas como uma figura de linguagem capaz de traduzir uma “visão de 

mundo”. Num primeiro momento, tratar os jogadores como desdentados significa marcar 

posição. Enquanto Havelange era portador de um corpo indestrutível, sempre “preparado para 

estar ali”, os atletas, egressos das camadas populares, precisavam ser regenerados pela 

medicina, salvos por um trabalho de preparação mental (psicológico) e controle físico.  

 A clivagem racial desta narrativa é evidente. Nos termos de Havelange, seria preciso 

uma elite preparada capaz de salvar o povo através da ciência, da técnica, da medicina e da boa 

administração. Ele era o responsável direto por “consertar tudo”, dando à população brasileira 

as “ferramentas de trabalho” para que conseguisse produzir bem e representar, em campo, as 

cores do Brasil. Neste contexto, a vitória cria as condições ideais para a difusão dessa versão 

para que se ressalte o papel dos dirigentes esportivos. Com o bicampeonato em 1962, a 

presidência da CBD continuaria assegurada. Visão elitista, que tentava retirar dos jogadores o 

protagonismo pelos acontecimentos de 1958 e 1962, o impacto dessa visão certamente foi 

restrito. Um indício de que a população não se reconhecia neste discurso autoritário é o de que, 

em que pese a eleição fraudulenta, Havelange não foi capaz nem de ser eleito como deputado 

federal nas eleições de 1960. Distante das representações populares, que preferiam creditar a 

vitória do Brasil ao talento dos jogadores em campo, esse discurso permaneceu vivo na história 

oficial do futebol brasileiro. 

 De um jeito ou de outro, as representações em torno de 1958 podem ser encaradas como 

uma espécie de balão de ensaio para o que aconteceria em 1970. Nesta Copa, a ênfase na 

especialização, na preparação e no controle dos jogadores ganharia contornos ainda mais nítidos 

do que em 1958. Ressurgia, com força, o discurso da ordenação da força de trabalho, da 

importância da comissão técnica e do trabalho de regeneração mental e física.  
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4 “UM PELÉ LOURO”: ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL, PROPAGANDA 

POLÍTICA E A COPA DO MUNDO DE 1970 

 

 

 4.1 “UM AUTÊNTICO REPRESENTANTE DAS CLASSES EMPRESARIAIS” 

 

 

 No final de 1970, a revista Comércio e Mercados: um órgão da Confederação Nacional 

do Comércio, do SESC e do SENAC conferiu a Havelange uma das maiores premiações da 

classe empresarial – o prêmio “Mascate do ano”. Instituído no ano de 1964, o nome do troféu 

carregava um duplo sentido. O primeiro é uma homenagem aos nascidos na cidade homônima, 

capital do Omã, onde os habitantes são reconhecidos pela sabedoria na arte de fazer comércio. 

Outro é a popularização do termo no Brasil, onde a palavra virou sinônimo de “caixeiro-

viajante”, precursores da atividade comercial. O troféu, obra em bronze do artista plástico 

Honório Peçanha, é uma representação em escultura de um caixeiro-viajante. Considerado o 

“Oscar” do comércio, há uma lista de notáveis empresários – Giulite Coutinho, Edgar Queiroz, 

Jair Coser, Jorge Geyer, José Bonifácio de Abreu Amorim etc. – agraciados com o prêmio.453 

 De forma geral, a revista que conferia o prêmio era dedicada a comércio exterior, e trazia 

reportagens sobre empresários brasileiros que financiavam projetos em âmbito internacional 

com a abertura de novos mercados (mundo árabe, China, África). Essa publicação vocalizava 

os interesses e as aspirações de certo segmento da burguesia nacional no período, preocupado 

com o aumento das exportações para desaguar o excedente da industrialização promovida pelo 

milagre econômico. A linha editorial da revista a aproximava do regime político. Quem a 

folheasse, encontraria ali uma louvação aos grandes projetos do Milagre Econômico (Ponte 

Rio-Niterói, Transamazônica e Itaipu foram matérias de capa da revista), fotos de capa com os 

grandes ícones do governo (Delfim Netto e Mario Andreazza foram fotografados, e estamparam 

a capa), e saudações ao Brasil do “milagre econômico” (slogans do Brasil Grande Potência)454. 

Paulo Godoy, amigo de Havelange, era o editor-chefe da revista e secretário-geral da 

Confederação Nacional de Comércio.455  

 
453 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DOS BENS, SERVIÇOS E TURISMO. CNC 70 anos: 

do tamanho do futuro. Rio de Janeiro, Confederação Nacional do Comércio dos Bens, Serviços e Turismo, 2015.  
454 A revista pode ser acessada na Biblioteca Nacional, que conta com a coleção completa do periódico. Entre os 

temas que entrecruzam a trajetória de Havelange, podem ser destacados o número especial sobre a construção da 

Ponte Rio-Niterói, uma edição sobre as exportações para o mundo árabe e as primeiras viagens dos empresários 

brasileiros à China, ainda em agosto de 1974.  
455 Faziam parte do Conselho Editorial da revista: Jessé Pinto Freire, Presidente da Confederação Nacional do 

Comércio; Manoel Francisco Lopes Meirelles, Diretor-Geral do Departamento Nacional do SESC; Maurício de 
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  Em 1970, Havelange foi escolha unânime do “Mascate”. A bem da verdade, essa seria 

apenas uma das tantas premiações que recebeu no ano de 1970. Entre 1970 e 1974, Havelange 

recebeu algo como quarenta e duas homenagens em instituições políticas, culturais ou 

econômicas brasileiras.456 Na festa de entrega do prêmio, estavam presentes indivíduos ligados 

ao varejo, ao setor diplomático e à indústria.457 Descrito como um “autêntico representante das 

classes empresariais”, a escolha de Havelange era justificada pelo fato de que nenhum 

empresário vendeu melhor “o nome e o prestígio em todos os recantos do mundo”. Muito 

provavelmente escrito por Paulo Godoy, o editorial da revista era uma saudação à participação 

de Havelange na Copa do Mundo de 1970:  

 
Todos reconhecem que o principal motivo de havermos trazido 

definitivamente a Copa Jules Rimet para o Brasil foi a nossa boa organização, 

o comando eficiente, o plano de trabalho seguido à risca, não tendo importado 

críticas nem percalços; a assistência logística de uma boa retaguarda e o 

controle rigoroso de cada etapa e de cada atividade.  [...] queremos significar 

realmente a organização global, cujos cordões de movimentação e controle 

estavam nas mãos de João Havelange.458 

 

 O discurso que entregava a Havelange os lucros simbólicos pela conquista do 

tricampeonato não era ocasional. Claro está no trecho acima de que a vitória do Brasil se deveu 

menos à habilidade de craques, como Pelé, Jairzinho ou Tostão, do que a capacidade de 

“organização” e “plano de trabalho seguido à risca”. Ao fazer isso, os empresários e 

comerciantes buscavam tomar para si – enquanto grupo político – o mérito da conquista do 

título no México. Havelange personifica o sucesso e o triunfo desse grupo. É nele – e não nos 

jogadores – que devem ser depositados os capitais simbólicos da conquista de 1970. Adiante, 

o editorialista prossegue na saudação:  

 

 
Magalhães Carvalho, Diretor Geral do Departamento Nacional do SENAC; Paulo Godoy, Secretário-Executivo 

da CNC.  
456 Ver Quadro 2 abaixo, na sub-seção “A explosão de dádivas”.   
457 “Entre os participantes do jantar ao senhor João Havelange, anotamos os nomes dos Srs. Embaixador Raimundo 

de Souza Dantas, representando o ministro da Educação e Cultura; cônsul José Ibarra, da Embaixada do México; 

ministro Arnaldo Sussekind, presidente do TST; ministros Geraldo Starling e Elias Bufaiçal, do TST; Altemar 

Dutra de Castilho, presidente do Botafogo; Francisco Laport, presidente do Fluminense Futebol Clube; Jorge 

Geyer, presidente do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro; Isaac Amar, presidente da Associação dos 

Cronistas Esportivos da Guanabara; Paulo Rodrigues Alves, Victor de Araújo Martins, Corinto de Arruda Falcão, 

Sylvio Corrêa Pacheco e Rubem Moreira Leite, diretores da CNC; Maurício de Magalhães Carvalho, diretor-geral 

do Departamento Nacional do SENAC; Manoel Francisco Loés Meireles, diretor-geral do Departamento Nacional 

do SESC; Thiers Barcellos Coutinho, presidente da Federação do Comércio Varejista do Estado da Guanabara; e 

Paulo Godoy, secretário geral da CNC.” 
458 EDITORIAL. Comércio e Mercados: órgão da confederação nacional do comércio, do SESC e do SENAC, 

Rio de Janeiro, ano IV, n. 36, ago. 1970. p. 1. 



198 

 

 

A venda do prestígio do Brasil, a sua capacidade de organização, do valor de 

seus homens, a afirmação de sua variedade racial caldeada num entusiasmo 

comum, não se fez apenas do Brasil para fora. Talvez a sua significação como 

instrumento de unidade nacional [...] tenha mérito ainda maior. A vitória 

esportiva tornou-se um movimento cívico. Uma catarse. Saímos desse 

campeonato de alma lavada. Um desfazer de dúvidas. Uma demonstração, 

para nós mesmos, do que somos capazes de realizar. Basta extrapolar o feito 

esportivo para outros empreendimentos que o desafio do nosso 

desenvolvimento venha a nos importar.459 

 

 Poucos assuntos são tão estudados pela historiografia sobre futebol quanto a vitória do 

Brasil na Copa do Mundo em 1970. Tradicionalmente, ela tem sido contada como uma fábula 

de apropriação política pelos militares. Representados pelo então presidente Médici, os 

militares teriam utilizado a seleção como forma de garantir de manter as posições de autoridade, 

fomentando o discurso nacionalista do período. Em linhas gerais, o debate gira em torno de 

qual a extensão, a natureza e o impacto deste discurso no conjunto da sociedade civil. Para 

alguns, este teria sido restrito. Nesta perspectiva, este conjunto de autores argumenta que, 

embora houvesse a intenção dos agentes de domesticar as massas pelo futebol, a recepção das 

mensagens sobre a seleção de 1970 teria sido heteróclita.460 Outros historiadores são mais 

incisivos. Neste caso, defende-se que o claro uso político dos militares da seleção teve impactos 

diretos na construção de uma hegemonia política.461 

 No entanto, parece haver consenso de que o êxito do selecionado brasileiro de 1970 

teria, então, sido capitaneado e capitalizado pelos militares. Seriam eles os responsáveis por 

ampliar a euforia nacionalista provocada pelo milagre econômico com o triunfo da equipe de 

Mario Jorge Lobo Zagallo. Esse capítulo da tese, de certa forma, diverge e amplia essa linha 

interpretativa. Embora pareça claro que os militares atuaram nessa direção, eles não fizeram 

voo solo. Nesta empreitada, estiveram a seu lado amplos setores do empresariado. Egressos de 

diversos setores da economia, em particular o capital financeiro, estes empresários ajudaram a 

financiar o planejamento da seleção para a Copa do Mundo do México. O alinhamento desses 

setores fica claro, e, em particular, vale anotar que o próprio Havelange costumava se referir ao 

golpe de 1964 como a “revolução” e, em mais de uma oportunidade, elogiou o espírito público, 

a honestidade e a correção dos militares. 

 
459 EDITORIAL. Comércio e Mercados: órgão da confederação nacional do comércio, do SESC e do SENAC, 

Rio de Janeiro, ano IV, n. 36, ago. 1970. p. 1. 
460 Representantes dessa corrente, que enfatizam os aspectos de “recepção” das mensagens mais do que a sua 

“emissão”, poderiam ser indicados como FLORENZANO, José Paulo. A democracia corinthiana: práticas de 

liberdade no futebol brasileiro. São Paulo: EDUC, 2009. Ver em especial o primeiro capítulo. WISNIK, José 

Miguel. Veneno Remédio: o futebol e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.   
461 Um exemplo desta linha pode ser encontrado em: MAGALHÃES, Lívia Gonçalves. Com a taça nas mãos: 

sociedade, Copa do Mundo e ditadura no Brasil e na Argentina. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014. 
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Figura 20 – Duas capas da revista Comércio e Mercados.  À esquerda, a euforia da propaganda 

nacionalista em letras garrafais: BRASIL, BRASIL, BRASIL.  À direita, Havelange, sereno, recebe o 

Prêmio Mascate 

 

                

Fonte: Biblioteca Nacional. Foto do autor. 

 

 

 Neste aspecto, a preparação para a campanha da Copa do Mundo de 1970 foi uma 

empreitada relativamente cara. Conhecida pela literatura como o “Planejamento México”, ela 

contou com técnicas avançadas de preparação física, profissionais altamente qualificados, 

intercâmbio de profissionais estrangeiros e inúmeras viagens para preparação e estudos. 

Inovador, o Planejamento México teve custos econômicos elevados. Para levantar fundos para 

ele, os empresários se organizaram na chamada “A campanha do empresariado para a Copa do 

Mundo de 1970”. Nas palavras de Bellini Cunha, assessor de Walther Moreira Salles, e um dos 

personagens principais do capítulo, “tratava-se de uma aliança, né? Os militares entraram com 

a estrutura. Os empresários com o dinheiro”.462   

 
462 CUNHA, Bellini. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto Rocha. Entrevistado: 

Bellini Cunha. Rio de Janeiro, dez. 2016. Acervo pessoal. 



200 

 

 

 Inscrito numa tradição ampla, este capítulo pretende ser uma contribuição empírica para 

um debate historiográfico sobre a natureza política do regime militar. Sintetizando, existem três 

linhas interpretativas dentro da historiografia sobre esse tema. Numa primeira, o regime deve 

ser apresentado como exclusivamente militar. Leitura de tradição weberiana, importa aqui saber 

quem seriam aqueles que ocupam as posições de mando nos quadros burocráticos. Para estes 

historiadores, os militares ocupariam as principais posições de poder e prestígio e, por isso, o 

regime deve ser caracterizado como “regime militar”.463 Um dos principais problemas dessa 

visão é desconsiderar a presença e a importância dos chamados “quadros técnicos” dentro do 

regime político. Estes – como o já citado Delfim Netto – eram importantes polos de conexão 

entre empresários e o bloco político mais estrito. A segunda linha historiográfica caracteriza o 

regime como “civil-militar”.464 Essa vertente enfatiza o apoio que a “sociedade civil” forneceu 

ao governo, citando, entre outros, os altos índices de popularidade do presidente Médici e as 

expressivas votações recebidas pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA) no auge do 

regime. A crítica aqui é que falar em “sociedade civil” como uma categoria homogênea 

significa, sobretudo, abstrair as diferenças e clivagens de classe social existentes no seu interior. 

Significa também descolar a sociedade civil do Estado, como se fossem entidades que existem 

isoladamente. Permanece, em aberto, a pergunta de quem, afinal, tinha a direção do regime, e 

quais grupos lucraram com o regime ditatorial.465 

 Quando se coloca a pergunta desta maneira, chega-se a uma terceira caracterização do 

regime político: desta feita, não mais como “civil-militar”, mas sim como “ditatura empresarial-

militar”. Ancoradas em farta documentação empírica, pesquisas historiográficas têm mostrado 

a estreita conexão entre os oligopólios do empresariado nacional (a indústria da construção 

pesada, os setores do capital financeiro, o setor agroexportador) e o regime político mais 

duro.466 A caracterização da ditadura como um regime sustentado e apoiado pelo empresariado 

visa a demonstrar a conexão entre estes grupos e a agenda de política econômica do período. 

Por outro lado, foram eles que lucraram e expandiram seus capitais na mesma medida em que 

amplos setores da classe trabalhadora tiveram seus salários arrochados, e viram seu poder de 

 
463 Uma boa defesa dessa vertente está em FICO, Carlos. Ditadura militar brasileira: aproximações teóricas e 

historiográficas. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 20, p. 5-74, 2017; ou MARTINS FILHO, J. R. O 

palácio e a caserna: A dinâmica militar das crises políticas na ditadura, 1964-1969. São Carlos: EdUFSCar, 1995. 
464 REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
465 FONTES, Virgínia. O Brasil e o capital-imperialismo. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 2010. 
466 Duas pesquisas nesta linha podem ser citadas aqui. A primeira é sobre a relação entre empresariado e ditadura: 

CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 

1964-1988. Niterói: EdUFF, 2014. Outros trabalhos estudaram a relação entre empresariado e repressão. 

JOFFILY, Mariana Rangel. No centro da engrenagem: os interrogatórios na Operação Bandeirante e no DOI de 

São Paulo (1969-1975). 2008. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
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compra ser reduzido. Ainda assim, é importante salientar a existência de tensões entre os 

empresários e os militares, que não devem ser vistos como grupos homogêneos, mas, em 

particular entre 1969-1974, as convergências de agenda se sobrepuseram às disputas políticas.   

 O estudo empírico sobre a participação do empresariado na Copa de 1970, responsável 

por pavimentar o terreno para a vitória de Havelange na presidência da FIFA, sustenta 

justamente essa terceira linha historiográfica, mostrando como militares e empresários 

estiveram alinhados. Nesta engrenagem, Havelange foi peça-chave. Transitando entres esses 

dois grupos políticos, foi capaz de equilibrar poderes, e amenizar tensões. A vitória do 

selecionado brasileiro o colocaria numa posição de prestígio singular no interior da sociedade 

civil brasileira. Abria-se, assim, uma janela de oportunidade para que ele fosse capaz de costurar 

os acordos necessários e acumular os recursos para se gabaritar à presidência da FIFA. Mas 

essa história começa com uma derrota – a participação do Brasil na Copa do Mundo de 1966. 

Um resultado sem margem para contestação colocou Havelange na berlinda, e o obrigou a 

buscar novas saídas para velhos problemas.   

 

4.2 AS RAZÕES DO DESGOVERNO   

 

  

 A Copa do Mundo de 1966 atingiu em cheio as aspirações de prestígio de Havelange. 

Pela primeira vez desde que assumira a CBD em 1957, o dirigente estava em baixa. Depois do 

bicampeonato em 1958 e 1962, o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 1966. Era a primeira vez 

em que a Seleção era eliminada na fase de grupos em seu formato moderno.467 A frustação foi 

maior porque a esperança do tricampeonato consecutivo dava lugar a essa desclassificação. O 

cronista Nelson Rodrigues classificou esse resultado como “a pior derrota, e mais amarga e 

mais tudo, pois sonhávamos com um título inédito”.468 Brasil afora, os motins populares 

violentos se espalharam rapidamente. Em manifestações xenófobas, as pessoas comuns 

perseguiam estabelecimentos lusitanos, envolviam-se em brigas e atacavam portugueses pelas 

 
467 Por formato moderno, falamos desde que a Copa do Mundo foi disputada por grupos de quatro seleções. Em 

1930, o Brasil foi eliminado pela Iugoslávia, mas disputou apenas duas partidas (venceu a Bolívia por 4-0). Em 

1934, outro fracasso: eliminação em um jogo só na derrota contra a Espanha por 3 a 1. O formato moderno só se 

consolida em 1954. Desde então, o Brasil sempre se classificou às oitavas de final.  
468 Nelson Rodrigues Apud COSTA, Leda. A trajetória da queda: as narrativas da derrota e os principais vilões 

da seleção brasileira em Copas do Mundo. 2008. Tese (Doutorado em Letras) – Departamento de Linguagens, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. p. 6.  
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ruas. Não raro, o ódio se voltava contra a própria pátria. Em São Paulo, um indivíduo chegou a 

ser preso porque queimou uma bandeira do Brasil na Praça da Sé.469  

 Com frequência, as derrotas brasileiras em Copas do Mundo demandam uma 

justificativa por parte da opinião pública. A percepção popular é de que a Seleção nunca é 

derrotada pelas virtudes do adversário, e sim pelos próprios defeitos de preparação. É que como 

escreveu Leda Costa – “quando tudo dá errado, o torcedor tem a impressão de que há por detrás 

do fracasso, uma figura maligna de um técnico, um jogador ou mesmo um dirigente”.470 Mais 

do que a procura por um bode expiatório, é necessário construir uma narrativa coerente que dê 

conta de explicar o fracasso. Essas teorias, não raro, estão intimamente conectadas ao contexto 

político do qual emergem. Nesta perspectiva, Simoni Lahud Guedes mostra como “as 

avaliações das derrotas acompanham muito de perto os fenômenos socioeconômicos e as 

conjunturas políticas específicas em que se inserem. De certa forma, há uma história do Brasil 

que pode ser recuperada através da história de como nos avaliamos nas Copas do Mundo”.471  

 Em 1966, havia duas teorias disponíveis para explicar a derrota do Brasil. A primeira é 

a de que o Brasil e as outras equipes da América do Sul (nomeadamente, a Argentina) teriam 

sido vítimas de um complô internacional, comandado pelos europeus. Centrado na figura de 

Stanley Rous, o presidente da FIFA e chefe da comissão de arbitragem, os dirigentes sul-

americanos ficaram indignados com o tratamento recebido por suas seleções e pela forma como 

os jogos foram conduzidos pela arbitragem. A força e o impacto dessa teoria conspiratória, 

atestada pelos documentos diplomáticos ingleses e já discutida no capítulo 2, permitiu a 

construção da unidade entre os países da região. Em um ambiente marcado por tensões e 

rivalidades, a solidariedade política, que lança as bases da candidatura de Havelange à 

presidência da FIFA, é costurada pela ideia de que a América do Sul teria sido espoliada pela 

Europa. 

  Em 2012, Havelange reverbera essa teoria na entrevista que concedeu a Bernardo 

Buarque de Hollanda e Daniela Alfonsi:   

 

 
469 Fiz uma adaptação do seguinte trecho da tese de Denaldo Alchorne de Souza, “No Rio de Janeiro e em São 

Paulo, havia muita revolta. Ocorreram brigas, enterros simbólicos, tiros para o ar, agressões contra cidadãos 

lusitanos e tentativas de depredação. [...] O pânico dominou a todos. [...] Vinte e uma pessoas saíram feridas, 

algumas das quais em estado grave”. SOUZA, Denaldo Alchorne. Pra frente, Brasil! Do Maracanazo aos mitos 

de Pelé e Garrincha, a dialética da ordem e da desordem. (1950-1983). São Paulo: Intermeios, 2018. p. 204.  
470 COSTA, Leda. A trajetória da queda: as narrativas da derrota e os principais vilões da seleção brasileira em 

Copas do Mundo. 2008. Tese (Doutorado em Letras) – Departamento de Linguagens, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Ver em especial o capítulo 2, “Toda derrota tem um culpado”.   
471 GUEDES, Simoni Lahud. O Brasil nas Copas do Mundo: tempo “suspenso” e história. In: XXIII REUNIÃO 

BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. Anais [...]. Gramado: Associação Brasileira de Antropologia, 2002. 
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Quando eu cheguei, em 1966, o Stanley Rous era o presidente. Eu já tinha 

sido campeão em 1958 e 1962, e eu vou com o time para a Copa do Mundo 

na Inglaterra, desço em Southampton, aviso à federação inglesa e à FIFA da 

chegada do time pelo avião tal, a tal hora, para que tudo estivesse pronto para 

me levar para o hotel. Eu fiquei duas horas esperando o ônibus. A primeira 

delicadeza. Segunda delicadeza: cheguei no hotel, que nós tínhamos alugado 

por antecipação para estar sozinho, tinha um campozinho de futebol e eu 

mandei saber onde é que tinham reservado para nós treinarmos. Me levaram. 

Quando eu cheguei tinha capim desse tamanho. Esse foi o presente da 

Inglaterra e dos ingleses, que são os grandes lordes, não é verdade? Então eu 

treinava, até que o campo pudesse ser colocado de maneira. [...] Não bastasse 

isso, eu tive nove árbitros, quer dizer, três árbitros e seis bandeirinhas, não é 

isso? Então, o presente que o Stanley Rous me deu: seis dos árbitros eram... 

sete eram ingleses e dois alemães. Me acabaram com o time. Foi o presente. 

Só foi pontapé. Porque ele queria acabar comigo.472  

  

 Ainda que tenha circulado, o impacto dessa teoria conspiratória foi menor no Brasil do 

que no resto da América do Sul.473 A explicação prevalecente fez recair sobre Havelange a 

responsabilidade pelo insucesso do selecionado brasileiro. O despreparo, a quebra de 

hierarquia e a ambição de Havelange são apresentados como os maiores responsáveis pelo 

fracasso da seleção em 1966. A força da dessa teoria está intimamente relacionada à época 

histórica em que ela se difundiu. Em um ambiente político marcado pelo “denuncismo, pela 

devassa e pela obsessiva busca de culpados como ferramentas retóricas de ação política”474, era 

natural, portanto, que a teoria que atribuísse a Havelange toda a responsabilidade pelo fracasso 

de 1966 se tornasse hegemônica. Mais do que isso, a reprodução pública dessa teoria foi, sem 

dúvida, patrocinada por aqueles que visavam a enfraquecer a posição institucional de 

Havelange – àquela altura, mais identificado com a República de 1945 do que com o regime 

político instaurado em 1964.   

 
472 HAVELANGE, João. [Entrevista]. Entrevistadores: Bernardo Borges Buarque de Hollanda; Daniela Alfonsi. 

Entrevistado: João Havelange. Parte II. Acervo do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC). 
473 Publicada em agosto de 1966, a crônica de Nelson Rodrigues não deixa dúvidas de como essa primeira teoria 

circulou em território nacional: “Um subdesenvolvido não pode manter a sua dignidade sem o protesto. Está 

mundialmente reconhecida e aos berros proclamada a seguinte verdade: havia um límpido, um cristalino, um 

transparente complô contra o futebol sul-americano. Brasileiros, uruguaios e argentinos estavam condenados 

previamente a um cano deslumbrante. Essa Copa, que o nosso Armando Nogueira chama de ‘Tacinha’, é tão 

indigna que aconteceu apenas isto – nela não pode jogar o Pelé, o maior craque do futebol. (...) Isso aconteceu 

graças a deslavada conivência da arbitragem”. RODRIGUES, Nelson. A cara da derrota. O Globo, Rio de Janeiro, 

12 ago. 1966. A crônica “A cara da derrota” foi republicada na coleção de crônicas: RODRIGUES, Nelson. A 

pátria de chuteiras. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013.  
474 SARMENTO, Carlos Eduardo Barbosa. A construção da nação canarinho: uma história institucional da 

seleção brasileira de futebol, 1914-1970. Rio de Janeiro: FGV, 2013. p. 136. 
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 Em 1967, Havelange tentava se esquivar desta interpretação na entrevista que concedeu 

ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, já explorada no capítulo anterior. O nome 

da série Depoimento para a Posteridade é ilusório. Ele se ampara na crença de que os 

entrevistadores e entrevistados pudessem fornecer um depoimento “para o futuro”, descolado 

das lutas do presente. Na prática, o inverso se passava. No caso do depoimento de Havelange, 

ele não poderia estar mais colado ao contexto de derrota na Copa do Mundo de 1966. Mais do 

que metade da entrevista é dedicada a esmiuçar as razões do fracasso do Brasil. Em determinado 

momento, os entrevistadores adotam um tom agressivo com Havelange, e exigem explicações 

mais firmes sobre as causas do mau resultado. Neste momento, Havelange se esquiva das 

respostas sobre a sua parcela de responsabilidade na Copa do Mundo de 1966. Não há também 

qualquer menção aos ataques de Stanley Rous e às escolhas de arbitragem da FIFA. Para o 

dirigente, o Brasil perdeu a Copa simplesmente porque tinha uma geração de jogadores ruim:  

 

Não houve equívoco de liderança [...] era um estado médico e físico, aliado a 

uma técnica. E se nós viemos a 1966, por que chamamos 46 jogadores? Porque 

sabíamos que não tínhamos 22. Se eles existissem, não teríamos chamado 

tantos. Tanto é que nos outros anos se chamou trinta, porque sabia quem eram 

os 22. Ao mesmo tempo, grandes jogadores simplesmente cessaram. Um Didi 

não se faz assim. Um Zito dificilmente se reproduz. Um Nilton Santos, não é 

que o Rildo e o Paulo Henrique, eu os quero como filhos, mas a gente tem que 

analisar friamente. Nilton Santos é insubstituível dificilmente se cria um 

homem destes.475 

  

 Essa explicação, evidentemente, não era capaz de conter a opinião pública. Em agosto 

de 1966, a Revista O Cruzeiro trazia a manchete “Doa a quem doer: A derrota sem os véus da 

fantasia”, em uma longa reportagem sobre as causas da derrota. A foto de capa da reportagem 

não deixa dúvidas de quem simboliza o fracasso:   

  

 
475 HAVELANGE, João. [Entrevista]. Série Depoimentos para a posteridade. Rio de Janeiro, Acervo 

Depoimentos para a Posteridade, Museu da Imagem e do Som, 10 out. 1967.  
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 Figura 21 – Primeira página da matéria “Doa a quem doer: A derrota sem os véus da fantasia”, da 

revista O Cruzeiro 

 

         

Fonte: Hemeroteca Digital. Revista O Cruzeiro. Biblioteca Nacional. 

 

 

 De certa forma, a matéria de O Cruzeiro condensa os principais argumentos da imprensa 

à época. O jornalista acusava Havelange de ter conduzido uma preparação técnica e 

cientificamente inadequada. Neste sentido, o futebol brasileiro não acompanhou a evolução 

“física, técnica e tática” do futebol europeu entre 1962 e 1966. Para além do despreparo 

metodológico, o egoísmo. Nesta seara, o argumento é o de que, por conta de um projeto pessoal, 

ele teria afastado Paulo Machado de Carvalho da chefia de delegação. Com a expectativa do 

tricampeonato, Havelange queria tomar para si todos os eventuais capitais simbólicos da 

conquista. Em nenhum dos três jogos, o Brasil repetiu a escalação. Era o resultado lógico de 

uma preparação inadequada, na qual mais de 40 jogadores foram convocados para a Copa. A 

desordem geral era provocada pela “quebra da hierarquia” dos cargos. Mais adiante, na mesma 

reportagem, em um quadro intitulado “Na Berlinda”, a revista convidava pessoas comuns e 

personalidades do esporte, amigos de Havelange a emitirem juízos de valor e opiniões pessoais 

sobre o dirigente da CBD. Geraldo Escobar, o editor de esportes da revista, é quem lhe dirige 

as críticas:  



206 

 

 

 

João Havelange, como presidente da CBD, errou ao assumir a 

responsabilidade de chefe de delegação brasileiro. Sua posição não permitia 

exercer cargo subalterno. É um dos maiores responsáveis pela mudança na 

comissão técnica, tirando preparador e não colocando um treinador 

competente. Hoje, diz que assume a responsabilidade. Não resolve. A Copa 

do Mundo de 1966 ainda precisa de muitas verdades para que o torcedor 

brasileiro saiba o que de fato aconteceu. Dirige a CBD como se fosse o dono 

absoluto. Perdeu-se pelo excesso de personalidade.476 

  

  Esse diagnóstico da derrota era bastante semelhante à interpretação que os militares 

faziam dos seus próprios atos, que levariam, no limite, ao golpe de 1964. Para boa parte dos 

setores militares, o golpe foi visto como uma resposta à quebra de hierarquia feita por sargentos 

e marinheiros. Numa situação de desordem, a intervenção militar se fazia necessária. Revestida 

de sacralidade, a posição presidencial é a fonte de autoridade – é nela em que reside a própria 

legitimidade política da Confederação. Ao acumular uma posição “subalterna” como a de chefe 

de delegação – uma posição política que obrigava ao contato direto com os jogadores – a 

autoridade do presidente passava a ser questionada. Tanto na CBD quanto na vida política 

nacional, o resultado da quebra de hierarquia seria uma participação cada vez maior dos 

militares nestes espaços políticos. Em 1966, começa a ser defendida a tese corrente de que a 

presença dos militares traria de volta a ordem, a disciplina e a hierarquia perdida pelo excesso 

de vaidade dos homens públicos desprovidos de patriotismo.477 

 A degradação do ambiente político nacional colocava Havelange em uma posição de 

relativa fraqueza institucional. Para amenizar as críticas, o presidente da CBD precisou ir a 

diversos programas de televisão, pedir desculpas ao povo brasileiro e fazer uma autocrítica 

quanto à não escolha de Paulo Machado de Carvalho para chefe da delegação. Na periodização 

proposta pelo cientista político Adriano Codato, o período que vai de 1965 a 1967 consuma o 

expurgo político de lideranças políticas civis identificadas com a República de 1945.478 Em 

1970 Havelange narra na mesma O Cruzeiro ter sido diretamente ameaçado após a derrota em 

1966 com os chamados inquéritos policiais militares – mais conhecidos pela sigla IPM – 

instrumentos que o governo utilizava de forma sistemática para perseguir a oposição moderada 

 
476 MORAES, Mário de. Doa a quem doer: a derrota sem os véus da fantasia. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 23 ago. 

1966.  
477 D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Gláucio Ary Dillon; CASTRO, Celso. Introdução. In: ______. Visões 

do golpe. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.  
478 CODATO, Adriano Nervo. O golpe de 1964 e o regime de 1968: aspectos conjunturais e variáveis históricas. 

História: Questões & Debates, Curitiba, v. 40, n. 1, p. 11-36, 2004. 
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e radical.479 No caso de Havelange, a ameaça era um inquérito de tipo administrativo que 

poderia se utilizar de acusações de corrupção. Na prática os IPMs eram uma forma de perseguir 

indivíduos politicamente, travestidas de combate à corrupção. Consta ainda que Havelange 

chegou a ter uma ficha no Serviço Nacional de Informação (SNI). Mesmo após a abertura dos 

arquivos, essa ficha nunca foi localizada. Neste aspecto, existem indícios de que ela teria sido 

destruída por um pedido pessoal de Havelange a João Figueiredo antes da abertura política. 

Certo é que, em 1966, o receio de uma intervenção política na CBD fez Havelange buscar outras 

saídas.480 

 Desta forma, pode-se dizer que uma das primeiras hipóteses levantadas foi a do exílio. 

Nesta época é que a sua candidatura à presidência da FIFA torna-se uma possibilidade concreta. 

Em retrospecto, parece fácil avaliar que as condições internacionais lhe eram cada vez mais 

favoráveis: além da solidariedade sul-americana produzida por 1966, o movimento do 

“Terceiro Mundo” estava fortalecido nas federações internacionais esportivas. Nada indica que 

Havelange tenha se apercebido desses ventos antes da aproximação decisiva com alguns 

agentes, como Elias Zaccour e Guillermo Canedo. Em 1967, por exemplo, Havelange defendia 

que o sistema político internacional esportivo fosse alterado, de forma a dar mais poder para as 

nações já consolidadas (Europa e América do Sul), enfraquecendo o bloco afro-asiático.481 O 

que ele sonhava era com a presidência do Comitê Olímpico Internacional, com o apoio direto 

da Bélgica, da Europa e da América do Sul. No entanto, com a sua posição enfraquecida no 

Brasil, um cargo internacional significava a sua própria sobrevivência política. O paradoxo é 

que, sem uma posição consolidada no Brasil, a disputa por um cargo internacional seria um 

 
479  Em um pequeno livro sobre a história da ditadura, José Paulo Netto explica o que foram os Inquéritos Policiais 

Militares: “Executando uma espécie de operação limpeza, IPMs foram abertos por todo o Brasil, presididos por 

oficiais que dispunham de autonomia, poder policial e formalmente submetidos a uma comissão geral de 

investigações. Puros instrumentos de intimidação, coerção e punição, os IPMs atingiram arbitrariamente 

sindicalistas, editores, políticos, artistas, estudantes, servidores públicos, e impuseram situações vexatórias a 

políticos, que inclusive, não questionavam a nova ordem”. NETTO, José Paulo. Pequena história da ditadura 

brasileira. Rio de Janeiro: Cortez, 2014.  
480 De forma direta, essa informação aparece em Carlos Eduardo Sarmento e Ernesto Rodrigues. Ambos os 

trabalhos tiveram contato mais direto com fontes oficiais, o que dá força a essa interpretação. Senão vejamos o 

que diz Sarmento de Havelange: “João Havelange e alguns membros da comissão técnica passaram a ser 

acompanhados por agentes do Serviço Nacional de Informações, o temido SNI, criado pelos militares. A grande 

pressão de setores do Legislativo para que investigasse as razoes do pífio desempenho no Mundial e o empenho 

de autoridades do regime militar em exigir retratação pública por parte de jogadores e dirigentes ilustravam o 

ambiente político da época. Em um regime discricionário, em processo de gradativo endurecimento, o denuncismo, 

a devassa e a obsessiva busca de culpados eram ferramentas retóricas de ação política. Além disso, a noção 

crescente entre os agentes do SNI era de que o futebol [...] deveria ser mantido sob estreita e severa observação. 

Neste quadro, assumia importância ainda maior a gestão da seleção”. SARMENTO, Carlos Eduardo. A regra do 

jogo: uma história institucional da CBF. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 
481 Essa era, aliás, a posição da América do Sul na FIFA. Os sul-americanos acreditavam que o sistema de um voto 

por país os prejudicaria dentro da FIFA, já que estavam em minoria. Para eles, valeria um sistema de pesos, em 

que fosse levado em consideração o histórico de conquistas de cada país.  
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desejo difícil de concretizar. Não é, entretanto, exagero supor que a ideia de concorrer comece 

a ganhar corpo com o enfraquecimento da posição de Havelange no plano nacional.482 

 Para retomar o controle, foi preciso, antes, ceder espaço e posição aos militares. Nesta 

direção, o primeiro passo dado na tentativa de formar uma comissão para cuidar dos assuntos 

ligados à seleção brasileira, de modo a conferir maior poder aos militares dentro da CBD. Paulo 

Machado de Carvalho é chamado de volta para comandar a empreitada, e liderar a criação de 

uma chamada Comissão Selecionadora Nacional. Se, em 1966, Havelange concentrava os 

poderes na figura de presidente e de chefe da delegação, a ideia agora era reparti-los. Formada 

tanto por dirigentes esportivos quanto por políticos, a COSENA “significou a entrada dos 

militares na participação da CBD”.483 Eles seriam os responsáveis pela análise dos 

selecionados, pela escolha da Comissão Técnica e pela preparação para a Copa do Mundo. Nas 

palavras de Carlos Eduardo Sarmento, “[tratava-se de um] órgão colegiado, [formado por] 

dirigentes de federações, em sua maioria doublés de lideranças políticas ou representantes das 

forças militares, passaram a exercer uma pressão constante e desagregadora sobre o 

selecionado”.484 

 No entanto, a experiência da “Comissão” não durou muito. De 1967 a 1969, a seleção 

fez uma série de jogos, mas os resultados obtidos ficaram aquém das expectativas. No início de 

1969, Havelange decide – à revelia dos militares – dissolver a COSENA.  Neste cenário, a 

aposta para dobrar a burocracia é recuperar a opinião pública. Em fevereiro de 1969, a escolha 

de João Saldanha como técnico da seleção brasileira fez parte dessa aposta. Saldanha, um 

jornalista com índices de popularidade elevados, poderia funcionar como um escudo junto à 

imprensa e ao público esportivo.485  

 Não obstante, a participação dos militares dentro das organizações esportivas nacionais 

cresceu. Esse fenômeno foi batizado por historiadores do esporte como a “militarização das 

instituições futebolísticas”.486 De forma geral, os militares estiveram ligados às instituições 

esportivas no Brasil. Não obstante, foi o fracasso de 1966 que fez com que o espaço político da 

Confederação Brasileira de Desportos passasse a ser ocupado também ele por militares. Essa 

 
482 Em reportagem de O Cruzeiro, em agosto de 1967, Havelange recebe o presidente do Comitê Olímpico Belga 

no Brasil, e fala justamente desse desejo de ocupar um cargo internacional. HAVELANGE é o candidato da 

Bélgica. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 24 fev. 1968. 
483 MAGALHÃES, Lívia Gonçalves. Com a taça nas mãos: sociedade, Copa do Mundo e ditadura no Brasil e na 

Argentina. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014. 
484 SARMENTO, Carlos Eduardo Barbosa. A construção da nação canarinho: uma história institucional da 

seleção brasileira de futebol, 1914-1970. Rio de Janeiro: FGV, 2013. p. 134.  
485 Sobre a popularidade alta de Saldanha, ver AGOSTINO, Gilberto. Vencer ou morrer: futebol, geopolítica e 

identidade nacional. Rio de Janeiro: Mauad, 2000. 
486 O termo “militarização futebolística” foi cunhado por SANTOS, Joel Rufino dos. História política do futebol 

brasileiro. v. 20. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
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relação entre os dirigentes tradicionais e os militares neófitos deve ser vista com cautela. Não 

se deve imaginar uma situação de conflito permanente ou de repressão de civis por militares, 

mas um processo de negociação contínua e aberta.  

 Para além disso, quem mais produzia ciência e tecnologia sobre o corpo e sobre os 

esportes eram as escolas de educação física ligadas ao exército. Essas escolas tinham uma rede 

nacional e internacional sólida, inclusive contando com ligações internacionais com órgãos 

como o CISM (Centro Internacional de Esportes Militares), do professor Raoul Mollet. O 

conhecimento produzido por esses grupos estava alinhado com o que de havia de mais inovador 

em preparação física. Depois da vitória do Brasil, os livros de Raoul Mollet e Kenneth Cooper 

se tornaram best sellers no Brasil, sendo publicados pelo Ministério da Educação e pela Editora 

do Exército. Foram os militares – como o Coronel Lamartine da Costa e o Capitão Claudio 

Coutinho – os responsáveis por preparar e executar o planejamento para o México. Mesmo 

aqueles que não eram diretamente ligados ao Exército – como o preparador físico Carlos 

Alberto Parreira – circularam, em algum momento, pela Escola de Educação Física do Exército 

em sua preparação técnica.487 

 O planejamento pensado e elaborado pelos militares exigia, no entanto, altas somas de 

dinheiro público para a preparação do selecionado brasileiro. Havelange, ainda em uma 

situação instável, receava que, em caso de nova derrota, solicitar dinheiro ao governo poderia 

custar definitivamente a sua cabeça. Em fevereiro de 1969, o dirigente deu a seguinte 

declaração: “Se formos pedir dinheiro ao governo, isso, de certa forma, nos obriga a ganhar a 

Copa de qualquer maneira. Se perdermos, é possível que queiram vir fazer um IPM na CBD”.488 

Sem ajuda governamental, o dinheiro necessário para financiar a preparação para a Copa do 

Mundo de 1970 se torna, então, um problema. Neste contexto, em meio à crise da dissolução 

da COSENA e a nomeação de Saldanha, Havelange vai atrás de uma série de empresários, 

interessados em financiar esse plano de preparação. Em um episódio esquecido pela literatura, 

Havelange convidou o Embaixador Walther Moreira Salles para chefiar a delegação na Copa 

do Mundo do México em 1970. O convite seria, entretanto, a última cena de uma longa 

campanha dos empresários para financiar a seleção de 1970.  

 

 
487 SOEIRO, Renato Souza. A contribuição da Escola de Educação Física do Exército para o esporte nacional: 

1933 a 2000. 2003. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) – Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Motricidade Humana. Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro, 2003.  
488 AS MOEDAS de ouro em prol da seleção. Diários Associados, Rio de Janeiro, 30 abr. 1970. 
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4.3 OS EMPRESÁRIOS, A BOLA E A PÁTRIA    

 

 No final de fevereiro de 1969, em uma reunião de conselheiros do Fluminense, 

Havelange se aproximou de Bellini Cunha. A procura de Havelange se dava em meio à crise 

instaurada pela dissolução da COSENA. Assim como o futuro presidente da FIFA, B. Cunha 

era conselheiro e sócio do clube e “tinha”, nas suas próprias palavras, “um relacionamento 

muito grande com as pessoas ali”.489 Desde 1961, ele trabalhava na União de Bancos Brasileiros 

(UBB), o banco da família Moreira Salles. Por conta do convite de um ex-professor de direito 

da Faculdade Nacional, ele havia feito os atos constitutivos de uma empresa em meio ao 

processo de expansão do banco. Essa empresa, por sua vez, acabou sendo adquirida pelo banco, 

e Bellini Cunha foi contratado como assessor de Walther Salles.490 No fim da década de 1960, 

Bellini Cunha prosperava como um dos assessores jurídicos de confiança do Embaixador 

Walther Moreira Salles.491 Foi quando:  

 

Ele [o Havelange] me procurou porque estava precisando conversar com o 

Embaixador Moreira Salles, a respeito de um projeto de apoio para a seleção 

brasileira. Eu disse: “mas, olha, você tem contato com o Embaixador, não 

precisa ser por meu intermédio. É só procurar, Havelange”. “Não. O 

Embaixador é muito ocupado, eu gostaria que você já preparasse ele, 

conversasse com ele, porque, quando eu fosse marcar, agendar com ele, ele já 

estivesse a par”.492 

 

  

 A estratégia de Havelange de se aproximar do Embaixador Walther Moreira Salles 

valendo-se de um mediador funcionou. De início – de acordo com o próprio Bellini Cunha – 

Walther estranhou a proposta:  

 

Aí, eu tive uma conversa com ele. Porque eu realmente achei que seria bom 

para figura dele, quer dizer ele era uma figura, vamos dizer assim, parecia que 

era uma pessoa que vivia numa redoma, o que não era, era muito pessoa muito 

aberta e tal. E projetar até mais, quer dizer, junto ao povo né, porque ele [já] 

 
489 CUNHA, Bellini. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto Rocha. Entrevistado: 

Bellini Cunha. Rio de Janeiro, dez. 2016. Acervo pessoal. 
490 Ele ficaria no banco por quarenta anos, de 1961 a 2001.  
491 Em 2016, os herdeiros de Walther Salles foram considerados a terceira família mais rica do país. Na sequência, 

em quarto lugar, os descendentes de José Ermírio de Morais (Grupo Votorantim) – outro personagem deste 

capítulo, como se verá mais adiante. VAZ, Tatiana. Quem são as 15 famílias mais ricas do Brasil, segundo a 

Forbes. Exame, São Paulo, 14 maio 2014. Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/quem-sao-as-15-

familias-mais-ricas-do-brasil-segundo-a-forb/. Acesso em: 16 abr. 2019. 
492 CUNHA, Bellini. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto Rocha. Rio de Janeiro, 

dez. 2016. Acervo pessoal do autor. 
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tinha uma posição muito grande no mundo financeiro, no mundo 

internacional.493 

 
 

 Uma guinada na política financeira da União de Bancos Brasileiros (UBB) favorecia o 

investimento em marketing da seleção brasileira. Em 1970, a UBB adquire o Banco Predial. 

Este banco possuía uma estrutura de 108 agências espalhadas pelo Rio de Janeiro, de caráter 

mais popular e ligado à comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. Essa aquisição do Predial 

indicava uma mudança na política do banco. Até este momento a cartela da UBB se concentrava 

em clientes de alta renda. A aquisição do Banco Predial faz com que ele passe a competir 

também entre as camadas médias e baixas da população. Por sua força entre todas as classes 

sociais, a seleção brasileira se torna um ativo de marketing bastante valioso.  Para disseminar o 

nome de Walther Moreira Salles “junto ao povo” – na expressão de Bellini Cunha –, investir 

na seleção parecia ser a estratégia adequada.  

 Vale ressaltar que a expansão do banco ocorria à sombra do crescimento econômico da 

ditadura empresarial-militar. As políticas adotadas por Roberto Campos e Otávio Gouveia de 

Bulhões a partir de 1967 incentivavam a fusão e favoreciam a criação de conglomerados 

bancários, reduzindo as cartas patentes (isto é, o direito dos bancos de exercer atividade 

financeira junto à sociedade civil).494 Para além disso, o aumento do consumo das famílias de 

classe média e baixa fazia com que o banco fosse atraído por esse segmento. Todavia, parece 

difícil de associar o crescimento econômico de Walther Salles a uma atuação política intensa 

pró-ditadura militar. A participação de Salles no regime pós-1964 é marcada por certa 

ambiguidade, e sua biografia foi, lamentavelmente, pouco explorada pela bibliografia. Por um 

lado, documentos comprovam que Salles teria repassado informações para o embaixador norte-

americano Lincoln Gordon sobre a situação política do país ainda em 1964, atuando na 

conspiração que derrubaria o governo Goulart. Por outro lado, ele não ocupou nenhum cargo 

público no regime político pós-1964, conservando certa distância das lideranças do regime. De 

um jeito ou de outro, a política econômica do regime militar favoreceu a concentração em várias 

áreas da economia. A UBB, neste sentido, foi largamente beneficiada por essa política.495  

 
493 CUNHA, Bellini. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto Rocha. Rio de Janeiro, 

dez. 2016. Acervo pessoal do autor. 
494 BRANDÃO, Rafael Vaz. Os Moreira Salles, os Setúbal e os Villela: finanças e poder no Brasil. In: CAMPOS, 

Pedro Henrique Pedreira; BRANDAO, Rafael Vaz da Motta. Os donos do capital: a trajetória das principais 

famílias empresariais do capitalismo brasileiro. Rio de Janeiro: Autografia, 2018. p. 285; MACARINI, José Pedro. 

A política bancária do regime militar – o projeto de conglomerado (1967-1973). Economia e sociedade, 

Campinas, v.16, n.3, p. 343-369, dez. 2017. 
495 As informações sobre a vida de Walther Salles foram retiradas grossa maioria do verbete do DHBB, escrito por 

MAYER, Jorge Miguel. Walther Moreira Salles.  In: BELOCH, Israel (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico 

Brasileiro. Rio de Janeiro, FGV, 1984. (impresso). 
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 Em 1970, quando Havelange explicou os termos da relação e anunciou de quanto 

precisava, Salles topou. Na versão de Bellini Cunha, o banqueiro teria feito duas ressalvas. 

Primeiro, não queria envolver diretamente o nome do seu banco (a UBB) na campanha no 

sentido financeiro. As doações seriam feitas do seu próprio bolso, e depositadas em uma conta 

aberta no Banco do Estado da Guanabara. O dono desse banco era Carlos Alberto Vieira – ele 

também sócio e conselheiro do Fluminense, além de amigo de Havelange. A primeira 

preocupação de Salles fazia sentido. O fantasma da derrota assombraria os empresários ao 

longo da campanha – e se o banco de Walther Salles saísse como o próprio símbolo do fracasso? 

Em tempo em que o patrocínio esportivo engatinhava, essa poderia se apresentar como uma 

possiblidade concreta para os empresários. Mais do que qualquer atividade econômica, a 

atividade bancária é escorada no crédito que se estabelece entre os clientes e a casa bancária. 

Não são poucos os trabalhos da literatura antropológica que mostram as ligações entre 

crédito/confiança. Se a confiança que a população tivesse no banco fosse abalada, o plano de 

expansão poderia ser comprometido.  

  Nesta linha, a segunda ressalva era de que não havia como disponibilizar o valor 

integralmente, pois se tratava de uma quantia alta. Para se ter uma ideia, o valor total solicitado 

era de 1 milhão de cruzeiros novos (no câmbio de 1970, valor em torno de 250 mil dólares).496 

Se esse valor fosse atualizado pela inflação nominal, ele corresponderia grosso modo a algo 

como 1 milhão e 500 mil dólares. Difícil aferir quão significativo era esse valor na carta de 

crédito de Walther Salles. De fato, em termos absolutos, tratava-se de uma quantia expressiva. 

Ainda assim, a opção de não doar o valor integralmente pode sim ser vista como uma estratégia. 

A proposta foi, então, a de que se formasse uma coalizão de empresários em torno da seleção. 

O desejo de criar o comitê advinha de uma forma de minimizar perdas e ampliar eventuais 

ganhos de marketing em caso de vitória. A mobilização do empresariado era ela própria uma 

forma de ampliar os eventuais ganhos políticos/simbólicos, pois aumentaria a visibilidade da 

campanha. Neste processo, o que era uma ação de mecenato individual se transforma em uma 

mobilização coletiva da classe empresarial. 

 Depois de anuir, Havelange teria feito um pedido especial: o de que Walther Moreira 

Salles emprestasse seu nome à presidência da campanha. Em uma carta enviada em março de 

1969, Havelange explicita os motivos para que Salles liderasse a coalizão. Seria uma forma de 

 
496 De acordo com relatório da Confederação Brasileira de Desportos (relatório anual, 1970), as despesas totais da 

seleção em 1970 foram de 5 milhões de cruzeiros novos (1 milhão e 250 mil dólares em valores de 1970); sete 

milhões e quinhentos mil dólares com a Copa do Mundo de 1970. Deste valor total, parte seria coberto com 

empréstimos bancários, e a maior parte com a renda de amistoso que a seleção brasileira viria a fazer.  
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emprestar o seu prestígio a campanha. Com a liderança de Salles, era mais fácil atrair outros 

indivíduos para a campanha. Seu nome funcionaria como uma espécie de fiador, garantindo o 

crédito de confiança necessário à campanha. Além da entrevista de Bellini Cunha, há uma carta 

endereçada a Salles na qual Havelange explica o seu desejo e as motivações desse pedido: 

 

Senhor Embaixador,  

 

À medida que se aproxima a data fixada para a realização da Copa do Mundo 

de 1970, no México, e, antes de tal acontecimento, o compromisso que o 

futebol brasileiro terá que saldar frente às representações da Colômbia, 

Venezuela e Paraguai, cujos resultados determinarão a participação ou a 

ausência do Brasil naquela competição, aumentam as responsabilidades da 

CBD perante o povo brasileiro.  

Tais são as preocupações e como inúmeros e elevados são os compromissos 

resultantes desse evento futebolístico, que o desejo de colaborar manifestado 

por organizações do gabarito da UBB, ou por cidadãos da envergadura e da 

importância de V. Exª. na vida política, social e econômica financeira do país, 

representa a esperança ou quase a certeza de que as dificuldades serão 

superadas.  

A visita feita a esta entidade pelo Sr. Pedro McGregor, assistente da diretoria 

da UBB quando, perante a nossa diretoria, expôs, em linhas gerais, um plano 

de apoio financeiro à CBD com vistas à Copa do Mundo, trouxe-nos a certeza 

de que as esferas mais importantes do país avaliam o significado do futebol 

como veículo de propaganda de uma nação, como reconhecem o quanto o 

povo brasileiro deseja a conquista do título mundial em 1970.  

A Diretoria da CBD, absolutamente confiante no decisivo apoio de V. Exª., 

resolveu criar o Comitê Brasileiro da Seleção de 70 (COBRAS), e envia por 

meio deste um veemente apelo no sentido de que V. Exª. assuma a direção da 

campanha. 

A presença de V. Exª. à frente de tal movimento é a maior e melhor garantia 

de que o sucesso nos aguarda. Ao lado de V. Exª. estarão todos aqueles que, 

tendo algo para dar, não hesitarão em fazê-lo, tal a qualidade e a capacidade 

do timoneiro da campanha. 

Resolveu ainda a Diretoria solicitar de V. Exª. a elaboração do plano cujas 

bases nos foram apresentadas por Pedro McGregor, colocando desde já os 

seus serviços à disposição de V. Exª. para qualquer informação.  

Na expectativa de um breve pronunciamento, apresentamos a V. Exª. Senhor 

Embaixador os nossos protestos de grande respeito e elevada estima. 

Havelange.497 

 

            Antes de detalhar o episódio propriamente dito, vale a pena refletir sobre os motivos 

pelos quais essa parceria entre o empresariado e a Confederação Brasileira não consta nos livros 

de história de caráter acadêmico e na memória nacional.  Pode-se começar ressaltando o fato 

óbvio de que os Arquivos Walther Moreira Salles permanecem fechados ao público acadêmico. 

No entanto, essas reuniões entre Havelange e os empresários foram fartamente documentadas 

 
497 HAVELANGE, João. Carta Convite (ofício número 254). Havelange convida Walther Salles. Destinatário: 

Walther Moreira Salles. Rio de Janeiro, 14 mar. 1969. 1 carta. Pasta 4. Campanha Nacional Pró-Seleção Brasileira, 

WMS. 1979. 03-14. Correspondências. Arquivo Walther Moreira Salles/Acervo IMS. 
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pela grande imprensa do período, fonte mais do que conhecida pela literatura. Walther Salles 

chegou a publicar a sua carta recusando o convite de chefiar a delegação em jornais de grande 

circulação. E os acadêmicos que se debruçaram sobre a Copa do Mundo de 1970 preferiram 

deixar essa história à margem de suas teses.498 

  Neste quesito particular, deve-se concordar com o historiador Daniel Aarão Reis. Reis 

pontua que, durante o processo de abertura política, houve uma espécie de “expurgo da ditadura 

pela sociedade”499, vista como algo essencialmente negativo e associada exclusivamente ao 

grupo militar. Nessa linha, “hoje quase ninguém quer se identificar com a ditadura [...] Com 

isso, atitudes que tendem a estabelecer uma ruptura drástica entre o passado e o presente se 

estabelecem e induzem ao esquecimento e ao silêncio de um processo”.500 Grupos e agentes 

que colaboraram, lucraram e atuaram de mãos dadas com o governo foram, de certa forma, 

silenciados. Fundamental na construção de um clima de euforia em 1970, a vitória na Copa do 

Mundo e seus múltiplos usos políticos deveriam ser associados exclusivamente à figura do 

presidente Médici, a face, por definição, do regime autoritário. A colaboração do empresariado 

na campanha e eventuais ganhos econômico-políticos foram, por conseguinte, silenciados pela 

memória oficial.   

 Dois meses após a troca inicial de correspondência, o primeiro jantar dos empresários 

torna pública a campanha para angariar fundos para a seleção. Aberto com um desfile de misses 

estaduais, o jantar contou com a participação de jornalistas, de empresários, de militares – como 

o General Siseno Sarmento – além, é claro, dos jogadores da seleção, as “Feras do Saldanha”. 

Os nomes dos pratos homenageavam os personagens principais daquele encontro: como 

entrada, “creme de aspargos à Havelange”; “bife à João Saldanha” como prato principal; e, no 

fim, um “café à Pelé”. Cerca de 100 mil cruzeiros novos (ou 25 mil dólares) foram doados para 

a preparação da seleção da CBD somente naquela noite (cerca de 10% do valor total que os 

empresários pretendiam arrecadar).501 Um dos jornalistas presentes no encontro era Nelson 

 
498 Salvo três páginas dedicadas a essa ação na dissertação de Marczal, essa história não aparece em nenhuma das 

teses sobre o futebol e o regime militar, nem mesmo no trabalho de Carlos Eduardo Sarmento. De certa forma, é 

notável que Havelange não mencione essas reuniões nas entrevistas que concedeu ao longo de sua vida. Neste 

último caso, seu próprio biógrafo, Ernesto Rodrigues, que realizou mais de vinte horas de entrevista com 

Havelange, comentou desconhecer esse episódio, ainda que, em seus livros e documentários, tenha selecionado 

algumas fotos do dirigente ao lado do Embaixador Walther Salles e de Antônio do Passo. Para a dissertação de 

Marczal, ver MARCZAL, Ernesto Sobocinski. O caneco é nosso: futebol, política e imprensa entre 1969 e 1970. 

2011. Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2011. 
499 REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. p. 

8. 
500 Ibid., p. 16. 
501 A notícia da participação de Siseno Sarmento está em: EMPRESÁRIO confia na Seleção 1970. Correio da 

Manhã, Rio de Janeiro, 1 jul. 1969. Notícias mais gerais podem ser encontradas em JANTAR hoje dos amigos da 
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Rodrigues. Sem exagero, pode-se dizer que o cronista tricolor se tornou uma espécie de porta-

voz não oficial da campanha. Escrita logo após o primeiro encontro, a crônica abaixo seria a 

primeira de uma série de textos produzidos e dedicados à Campanha do Empresariado Pró-

Seleção de 1970:  

Não deixa de ser romântico o apoio que os nossos empresários estão dando ao 

scratch brasileiro. O exemplo de Walther Moreira Salles define um novo 

Brasil. No passado, o homem rico não saberia dizer se a bola é redonda ou 

quadrada. E vejam como Walther Moreira Salles recebeu, de braços abertos, 

o apelo que lhe fez Havelange. Está trabalhando para a seleção. Vivo eu a 

dizer que o scratch é a pátria de chuteiras. Pois os nossos empresários pensam 

assim, sentem assim, veem assim.502 

 

 

 A propaganda era clara: se, no “passado”, havia uma distância entre a agência do 

empresariado e os sentimentos populares, no Brasil de 1969, os empresários viviam e sentiam 

os problemas da nação como se fossem os seus próprios. Não há, por conseguinte, conflito entre 

as classes subalternas e as dominantes: ambas vivem e sentem os problemas de um só Brasil. O 

discurso dos anseios da pátria em comunhão ia ao encontro da narrativa do discurso oficial do 

regime político. Essa narrativa foi, sem dúvida, vulgarizada pelos órgãos institucionais de 

propaganda, em particular a Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP), mas impregnou 

amplos segmentos da sociedade civil. Na propaganda do governo, não se podia distinguir entre 

o país e a burocracia militar. Mais do que isso: em diferentes direções, a propaganda oficial 

procurava negar o conflito em suas distintas manifestações, não só entre as classes sociais, mas 

também entre as raças – valorizando a ideia de democracia racial. Nas crônicas escritas para a 

sua coluna do Globo, À sombra das chuteiras imortais, Nelson vocalizava, exagerava e 

reproduzia o discurso oficial: 

 

Faço esta introdução para chegar a Walther Moreira Salles. Em recente 

confissão eu o chamava de meu mais recente amigo de infância. É impossível 

datar o começo das amizades vitais. Elas estão acima do tempo do relógio e 

da folhinha. Há quatro ou cinco dias recebi um convite do casal Walther 

Moreira Salles. Ia ser reiniciada a campanha financeira pró-seleção brasileira. 

E a mansão da Marquês de São Vicente abria as suas portas para toda a 

Comissão Técnica da CBD, inclusive o seu presidente, João Havelange, e uma 

série de figuras empresariais, jornalistas, desportistas. Foi uma grande noite. 

Ora, entendo que uma das mais sérias conquistas do futebol brasileiro foi a de 

Walther Moreira Salles. Eis aí uma admirável figura de brasileiro. […] o time 

nacional, sendo o melhor do mundo, é também o mais pobre. […]. Ninguém 

ignora que os nossos clubes vergam ao peso das dívidas como uma árvore ao 

peso dos frutos. E se é assim, por que deixar o homem rico como um marginal 

 
seleção. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 30 jun. 1969 e BANQUEIRO janta com as feras. O Globo, Rio de 

Janeiro, 1 jan. 1970. 
502 RODRIGUES, Nelson. À sombra das chuteiras imortais. O Globo, Rio de Janeiro, 25 mar. 1969. 
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dos grandes acontecimentos esportivos? Walther Salles é sensível para com 

as coisas brasileiras. Ele sentiu o que representa o scratch para o povo e para 

o Brasil. […] Walther Salles convocou os empresários. Transmitiu-lhes seu 

entusiasmo. Essa mobilização significou tanto, tanto. Imaginem a situação do 

scratch. Com algum exagero, eu diria que se os jogadores ficassem doentes 

teriam que se internar numa enfermaria de indigentes da Santa Casa. Hoje eu 

ousaria dizer que o scratch está menos pobre. […] A  loucura começou muito 

antes. Falta um ano para a Copa. A euforia popular tem algo de profético. O 

povo sente que este scratch vai ser campeão. Agora vemos os empresários 

trabalhando pela seleção. Nunca houve isso. Os lorpas, os pascácios, os 

bovinos advertem contra o otimismo. Deviam fazê-lo inversamente contra o 

pessimismo. Mas é fácil perceber que o otimismo está em toda a parte: difuso, 

volatilizado, atmosférico. Sim, nós respiramos otimismo.503 

 

 Escrita dois meses após a primeira, a crônica contém muitos elementos narrativos 

interessantes: a celebração do otimismo, da comunhão produzida pelo nacionalismo e a 

centralidade da figura de Salles como empresário desse “novo tempo”. O leitor de época não 

teria dificuldade de identificar esse “novo tempo” com o governo Médici, que prometia, enfim, 

um Brasil desenvolvido e pujante do ponto de vista econômico. Mais do que isso, evocar a 

pobreza da seleção brasileira é a estratégia do cronista para apresentar os empresários como 

aqueles responsáveis por redimir a seleção/nação brasileira. Essa versão, entretanto, não 

poderia ser mais enganosa. Basta dizer, por ora, que, àquela altura, a seleção brasileira era a 

mais rentável do mundo tanto em termos econômicos quanto esportivos.504 Se os empresários 

brasileiros se interessavam pela Seleção, era por sua força política, econômica e simbólica, e 

não por sua fraqueza institucional. Não havia, neste sentido, nada de romântico nem tampouco 

de salvacionista no mecenato dos empresários brasileiros junto à seleção. Essa era uma 

estratégia de marketing, com objetivos, metas, e um programa de execução bastante bem 

delimitados. Investindo no futebol, os empresários enxergaram aí uma chance de sair dos 

círculos empresariais, em um trabalho de ampla produção da hegemonia no seio da sociedade 

civil.  

 
503 RODRIGUES, Nelson. À sombra das chuteiras imortais. O Globo, Rio de Janeiro, 25 mar. 1969. 
504 As atas do Comitê de Finanças da FIFA de 1963 a 1974 atestam que as rendas líquidas dos jogos da seleção 

brasileira eram responsáveis pela maior arrecadação da entidade em termos proporcionais – isto para não 

mencionar as luvas e os contratos que, já naquela época, a Seleção Brasileira recebia por meio de contratos com 

empresários internacionais. Além disso, quando se examinam os gastos na compra dos direitos de transmissão da 

Copa do Mundo de 1966 para o rádio, eram também as companhias brasileiras – ao lado da BBC – as que mais 

investiam junto à FIFA. Na Copa do Mundo de 1966, as empresas de rádio brasileira pagaram cerca de 1 milhão 

de libras pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo, valor, por sua vez, superior a somatória de todos os 

outros países do mundo, se excluirmos a Europa. Em 1972, Havelange quis oferecer um troféu pesando cinco 

quilos de ouro ao presidente Stanley Rous, ato que foi recusado pelo Comitê Executivo. A Confederação Brasileira 

de Desportos era uma mina de ouro, quando contrastada às demais federações nacionais.  
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 Por sua dimensão fluida, o futebol se constitui em espaço discursivo para a disputa de 

visões de mundo no interior da sociedade civil.505 O desenho das premissas da campanha não 

deixa dúvidas desse objetivo mais amplo de conquistar a opinião pública, inserindo no futebol 

representações e visões de mundo previamente construídas. Não cabe aqui entrar no debate 

sobre a forma como essas mensagens foram recebidas pelo conjunto da população. Basta dizer 

que os documentos encontrados mostram como esses grupos pretendiam sim se apropriar do 

futebol e da seleção brasileira para construir representações positivas sobre si mesmos.  

 Em maio de 1969, um documento interno era formulado por Giulite Coutinho, futuro 

presidente da CBF e importante empresário do ramo do café, e Rafael de Almeida Magalhães, 

ex-secretário de esportes da cidade do Rio de Janeiro na gestão de Carlos Lacerda e amigo 

pessoal de Havelange. Nesta linha, o documento estimava que os empresários seriam capazes 

de acumular cerca de 1 milhão de cruzeiros novos, valor inclusive maior do que o que fora 

requisitado pelos dirigentes da CBD. Em caso de excedente, este seria repassado à CBD e 

destinado aos esportes amadores.  

 Assinado a quatro mãos, o documento indicava as premissas, os objetivos gerais e o 

objetivo específico:  

 

I. Premissas:  

a) Assumir a iniciativa privada o encargo de liderar amplo movimento 

comunitário visando à obtenção de recursos suficientes para 

assegurar a presença do futebol brasileiro na Copa do Mundo de 

1970;  

b) Demonstrar capacidade de organização e mobilização da iniciativa 

privada como requisito para suscitar uma consciência de participação 

efetiva da comunidade na consecução de um projeto comum;  

c) Dar prova da eficiência da iniciativa privada e da capacidade 

potencial da comunidade em participar de projetos comuns, cuja 

dimensão e alcance superam os interesses imediatos de cada 

integrante; 

d) Comprovar que a iniciativa privada é sensível a uma atividade 

popular;  

e) Demonstrar que é possível despertar um sentimento de participação 

numa comunidade desde que se procure motivá-la adequadamente;  

f) Reconhecer que as competições esportivas internacionais se revestem 

de incontestável valor social e cívico, além dos seus aspectos 

promocionais irrecusáveis;  

g) Tornar supletivo o eventual auxílio dos poderes públicos;  

h) Associar a comunidade, através da sua participação ativa, na 

conquista da Copa do Mundo, fazendo de cada qual colaborador 

eficiente no êxito da empreitada comum.  

 

 
505 GUEDES, Simoni Lahud. O Futebol brasileiro: Instituição Zero. 1977. Dissertação (Mestrado em 

Antropologia Social) – Museu Nacional. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1977. 
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II. Objetivos gerais:  

• Organizar a inciativa privada como condição para organizar a 

participação coletiva; 

• Solicitar pequenas contribuições de todos, mediante campanha 

motivacional, com recursos a incentivos artificiais; 

• Promover a solidariedade da comunidade pela mobilização ampla e 

generalizada da iniciativa privada. (grifos nossos)506 

 

 “Participação coletiva”, “solidariedade”, “mobilização cívica”, “empreitada comum” – 

estes são os adjetivos e as expressões que ilustram como o objetivo da campanha era dar 

concretude ao sentimento de nacionalidade. Para além desse aspecto, a intenção era aproximar 

o empresário do homem comum em um trabalho pedagógico de valorização da iniciativa 

privada. Para tanto, a mobilização da sociedade civil era fundamental. Algo implícito é a crítica 

à visão de que o Estado é o único preocupado com os grupos desfavorecidos (premissa g). Neste 

sentido, há uma série de menções a necessidade de “tornar supletivo” (isto é, dispensável) o 

poder público, algo que valorizaria a iniciativa privada. Essa era uma crítica política comum 

feita pelos empresários mesmo na década de 1970: eles se ressentiam da hegemonia de uma 

visão estatista da economia. A intenção, então, era mostrar a iniciativa privada publicamente 

preocupada com a seleção, o que poderia tornar a opinião pública mais sensível à atividade 

empresarial.  

Na arena pública, a figura de Walther Salles aspirava a ser o símbolo capaz de condensar 

a atuação e as representações positivas sobre este grupo político. Neste trabalho pedagógico, o 

objetivo era parecer – como escreveu Nelson Rodrigues – “sensível às coisas brasileiras”, e se 

aproximar das classes subalternas. A diluição do conflito de classes e de raças em torno de uma 

ideia comum de Brasil era o que dava a tônica do discurso propagandístico. Walther e os 

empresários brasileiros não seriam mais alheios aos “grandes acontecimentos do povo” – para 

retomar a imagem de Nelson Rodrigues. Desta vez, eles tomariam a dianteira para construir 

uma nação moderna.  

Desta forma, era a premissa (h.) aquela que melhor revela as aspirações gerais da 

campanha: “associar a comunidade [empresarial] (...) à conquista da Copa do Mundo”. 

Distribuído nas agências, o panfleto da campanha deixava isso muito claro, ressaltando a 

participação do empresariado como concorrente ao governo: “até hoje apenas o governo e a 

CBD se preocupavam com os problemas da seleção nacional de futebol”. Sob este último 

 
506 CAMPANHA NACIONAL PRÓ-SELEÇÃO BRASILEIRA. Esquema geral de trabalho, disposto em Atas 

da reunião do Comitê Carioca em 14 de maio de 1969. Rio de Janeiro, 14 maio 1969. WMS. PUB. 

CAMP/Campanha Nacional Pró-Seleção Brasileira. Atas e Estatutos. Arquivo Walther Moreira Salles/Acervo 

IMS. 
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aspecto, as possibilidades de êxito e rentabilização de lucros simbólicos eram bastante 

elevadas.507 

 Para que o programa tivesse êxito, era preciso vencer a Copa do Mundo. Por essa razão, 

os investimentos dos empresários aparecem acoplados a um plano de preparação física, técnica 

e psicológica. Por essa razão, o dinheiro arrecadado pelo empresariado iria ser destinado para 

uma preparação de tipo científica, certo de que isso lhes garantiria as condições do êxito em 

1970. Esse plano ficou conhecido como “Planejamento México”. A crença na capacidade 

científica dos métodos da educação física foi fundamental para que eles liberassem boa parte 

dos recursos. A entrevista com Bellini Cunha revela um conhecimento dos personagens, o nome 

das técnicas e dos métodos de preparação física desenvolvido por Raoul Mollet, Kenneth 

Cooper e pelos CISM (Centro Internacional de Esportes Militares), prova de que o 

empresariado também se assuntou da cooperação técnica.508 Numa das reuniões junto aos 

empresários, o General Siseno Sarmento salientou à imprensa de que a estrutura do Exército 

estaria à disposição para a seleção brasileira. Era a tal da aliança entre empresários e militares 

de que falava Bellini Cunha: enquanto os empresários entrariam com as verbas necessárias para 

o custeio do investimento em ciência e da preparação da seleção, o Exército disponibilizaria o 

know-how, o capital humano e os espaços físicos.509  

 
507 CAMPANHA NACIONAL PRÓ-SELEÇÃO BRASILEIRA. Panfleto distribuído nas agências. [S.l.], [1970]. 

1 panfleto. WMS. 1970. 08.00 PUB. Campanha Copa 1-10. Campanha Nacional Pró-Seleção Brasileira. Arquivo 

Walther Moreira Salles/Acervo IMS. “Até quatro anos atrás, isto é, até a última Copa do Mundo, apenas o Governo 

e a Confederação Brasileira de Desportos preocupavam-se com os problemas da Seleção Nacional de 

Futebol. Entendemos que a participação de nosso país na Copa do Mundo não deve e não pode acontecer à nossa 

revelia. O futebol hoje em dia faz parte da vida sociológica das nações e dos povos. E os empresários do Brasil 

sentem o dever de dar sua contribuição à presença do Brasil na disputa do campeonato mundial de futebol, que se 

constitui, sem dúvida, um dos fatos mais importantes da vida do país. Com este propósito, conscientes de que 

como empresários não podemos ficar alheios a vida nacional, aceitamos a liderança de uma campanha que objetiva 

proporcionar aos nossos jogadores as condições necessárias e materiais para que nesta disputa internacional, 

representem o Brasil em condições de elevá-lo à altura em que todos queremos e o país merece. Nossa campanha 

é de todos os empresários. Não pertence a ninguém. Continuaremos o nosso trabalho mantendo contato pessoal 

com as classes empresariais, certos de que nosso empenho será correspondido com entusiasmo. É importante 

ressaltar de que não existe de nossa parte compromisso oficial com a CBD e nem nos comprometemos a financiar 

as despesas e os encargos daquela entidade. Por isso, humildemente temos que reconhecer que a nossa colaboração 

não prescinde do apoio de outros setores de atividades”.  
508 A Biblioteca do Exército publicou, por exemplo, do General Raoul Mollet, presidente do Comitê Olímpico 

Belga, MOLLET, Raoul. Pranchas de treinamento esportivo. Rio de Janeiro: Fórum: Biblioteca de Educação 

Física do Exército, 1976. Do professor Kenneth Cooper, COOPER, Kenneth. Aptidão física em qualquer idade: 

o método cooper. 1. ed. Rio de Janeiro: Fórum: Biblioteca de Educação Física do Exército, 1970; COOPER, 

Kenneth. Capacidade anaeróbica: organizado pelo preparador dos tricampeões, Claudio Coutinho. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Fórum: Biblioteca de Educação Física do Exército, 1972.  
509 “O governo disse a ele: olha, nós damos todo o apoio, agora recurso financeiro nem pensar. É interessante isso, 

porque hoje se vê um governo, que não é militar, é um governo, vamos chamar um governo eleito. Acabou dando 

dinheiro para Copa do Mundo aqui. [...] E o governo militar na época podia tudo, ninguém ia questionar, disse, 

muito simplesmente, ‘recurso financeiro nós não temos’. O Brasil simplesmente não é rico para bancar, para dar 

o que você pediu. Nós vamos dar o apoio com preparação, física, logístico, segurança, mas não queremos saber de 

disponibilizar recursos. Aí ele foi buscar na iniciativa privada os recursos que ele precisava, porque o trabalho que 

não ia ter custo para os preparadores físicos, tinha uma preocupação muito grande em aclimatar, embarcar 50 dias 
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Os empresários decidiram montar uma estrutura nacional, segmentada em comitês 

estaduais. As cinco principais metrópoles do país (Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belo 

Horizonte e Porto Alegre) contariam com um comitê de empresários, cada qual liderado por 

um representante proeminente. No caso de Recife e Belo Horizonte, não foi possível descobrir 

quem presidiu o Comitê. Nas outras, a lógica regional era semelhante à da presidência nacional 

ocupada por Walther Salles. Cada empresário emprestaria seu prestígio ao Comitê, de forma 

que outros da comunidade o seguiriam. Em São Paulo, Walther Salles convidou Paulo Salim 

Maluf, mas, após este declinar o convite, foi o industrialista José Ermírio de Moraes (Grupo 

Votorantim) quem levou o projeto adiante.510 Em Porto Alegre, o Prefeito Dr. Thompson 

Flores, engenheiro civil e empreiteiro do setor elétrico, assumiu a responsabilidade. Em 1970, 

Salles escreveu carta do próprio punho solicitando doações a um grupo seleto de amigos:  

  

Como é de seu conhecimento, o Empresariado Brasileiro está colaborando 

numa Campanha Financeira destinada a obter recursos que possam, pelo 

menos em parte, cobrir as vultuosas despesas necessárias à preparação do 

selecionado brasileiro de futebol que irá se apresentar na Copa do Mundo.  

Aceitei a presidência desta Campanha incentivado e apoiado por inúmeros 

empresários amigos, convictos que não podemos ficar alheios a um 

acontecimento tão importante à vida da Nação. 

Certo de contar com a sua valiosa colaboração estou enviando estojo contendo 

uma das medalhas de ouro, cunhada pela Casa da Moeda e com as quais 

estamos obtendo os fundos necessários à campanha.  

Qualquer contribuição acima do valor intrínseco da moeda cunhada, que é de 

cerca de 2 mil cruzeiros novos, será muito apreciada por este comitê. 

Fique certo de que o Desporto Nacional lhe ficará imensamente grato por este 

generoso gesto.  

Walther Salles511 

 

 Chefiado por Antônio Galloti (Grupo Light), os documentos depositados no arquivo se 

concentram no Comitê Carioca. Este era, inclusive, subdividido em seis setores, definido pela 

atividade produtiva: Indústria, Comércio, Clubes, Finanças, Publicidade e Imprensa, além de 

um setor geral de Coordenação. Interessante ver que, na lista dos membros da campanha, 

aparecem empresários vencedores e que concederam o Prêmio Mascate para Havelange em 

 
antes para ir ao México, para ver a climatização, para se adaptar em condições de altitude. Então, você embarcar 

uma seleção com 40 dias, o custo foi muito grande, e não tinha como ter o recurso a não ser da forma como ele 

buscou.” Em 1970, o general Siseno Sarmento declarou “O Exército ajuda tudo que pode agradar ao povo. O 

Exército é o povo e o futebol é do povo. Um exemplo do que estamos ajudando: a nossa escola de educação física 

está à disposição da seleção.”. CBD consegue ajuda financeira à seleção. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 

jul. 1969. 
510 PAULO Maluf será o convidado por Walther Salles para presidir o Comitê Paulista de ajuda a seleção brasileira. 

Diário da Noite, Rio de Janeiro, 4 jul. 1969. 
511A estrutura da campanha aparece presente em DISCURSO WMS. 1969. PUB. CAMP/Copa. DIS 1969. [pasta 

número 2]. Arquivo Walther Moreira Salles/Acervo IMS. 
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1970 – como Jessé Pinto Silveira (CNC) e Jorge Paulo Geyer (Associação de Comerciantes 

Varejistas do Rio de Janeiro). Empresários conhecidos também estão na lista como Carlos 

Alberto Vieira (Presidente do Banco do Estado da Guanabara), Oscar Bloch (Manchete), João 

Calmon (Diários Associados e Revista Cruzeiro) e Guilherme da Silveira Filho (Fábrica 

Bangu).512 A lista de doadores da campanha é extensa – empresas como a Gillette, o Grupo 

Light, a empresa siderúrgica Belgo-Mineira, a cervejaria SKOL, o Banco Boavista, o Banco do 

Estado da Guanabara e o Banco de Investimentos do Brasil (BIB). Doações individuais como 

a de Marcos Carneiro de Mendonça (ex-goleiro do Fluminense e presidente da Belgo-Mineira), 

Amador Aguiar (Bradesco), o próprio João Havelange e Ney Carvalho também se destacam – 

cada um comprou cerca de 50 moedas cada.  Essa diversidade de agentes prova como os 

empresários foram capazes de mobilizar amplos setores, ainda que se possa falar em uma 

predominância de agentes ligados ao setor financeiro.513 

 A aposta de visibilidade da campanha pressupunha a mobilização. Acreditava-se, então, 

que o mero patrocínio, portanto, com doação direta e campanhas de publicidade, seria capaz de 

mobilizar a sociedade civil em menor escala, trazendo menos visibilidade. Neste sentido, a 

campanha foi feita em forma de doações voluntárias. Essas doações seriam feitas da seguinte 

forma: aqueles empresários que quisessem contribuir com a campanha comprariam moedas de 

ouro da seleção brasileira, cunhadas sem custos pelo governo na Casa da Moeda. Cada moeda 

teria um valor intrínseco de 2 mil cruzeiros (50 dólares). Qualquer valor acima dessa base inicial 

(2 mil cruzeiros) seria diretamente doado para a seleção brasileira. As moedas seriam vistas 

como “incentivos artificiais”. Com a compra da moeda, o empresário poderia fazer a doação e, 

em seguida, recuperar o valor parcialmente, revendendo as moedas no seu próprio 

estabelecimento comercial. Caso não as vendesse, o empresário assumia para si o prejuízo 

integral, e a compra podia ser encarada muito simplesmente como uma doação à seleção. 

 
512 GALLOTI, Antonio. [Correspondências]. Destinatário: Walther Moreira Salles. Correspondências. Pasta 4. 

Campanha Nacional Pró-Seleção Brasileira. WMS. 1968. 03-14. Arquivo Walther Moreira Salles/Acervo IMS. 

Lista completa do Comitê Carioca: faziam parte do Setor Indústria: Guilherme de Silveira Filho, Guilherme Levy, 

Paulo Geyer, Thomas Pompeu de Souza Brazil Netto, Victor Boucas; Setor Comércio: Antônio Carlos de Amaral 

Osório, Jessé Pinto Freire, Jorge Geyer, Ruy Gomes de Almeida, Venâncio Veloso; Setor Finanças: Bellini Cunha, 

Carlos Alberto Vieira, Eduardo Magalhaes Pinto, José Luiz Moreira de Souza; Setor Clubes: Antônio de Bulhões 

Carvalho, Antônio Carlos de Almeida Braga, Francisco Eduardo de Paula Machado, Giulite Coutinho, Nelson Vaz 

Moreira; Setor Publicidade: Chagas Freitas, Danton Jobim, Joao Calmon, Embaixador João Dantas, Nascimento 

Brito, Oscar Bloch; Setor Coordenação: Eduardo Galloti, Eduardo Bahout, José Rubem Fonseca, Rafael de 

Almeida Magalhaes. Alguns destes empresários – como é o caso de Paulo Geyer e Antônio Galloti – foram 

lideranças importantes no IPES, com atuação destacada no golpe civil-militar de 1964.  
513 Para a lista de doadores conferir CAMPANHA NACIONAL PRÓ-SELEÇÃO BRASILEIRA. [Relatórios]. 

WMS. 1970.08.00 PUB Campanha Copa 1-10. Relatórios. Arquivo Walther Moreira Salles/Acervo IMS. A lista 

de doadores vai ao final do trabalho, e pode ser encontrada no arquivo Walther Salles.  
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 Neste aspecto, é interessante observar o parentesco simbólico entre essa campanha para 

arrecadar fundos para a seleção brasileira de 1970, organizada pelos empresários ligados a 

Havelange, e a deflagrada pelo Diários Associados em 1964 intitulada Ouro para o bem do 

Brasil. Logo após o golpe civil-militar de 1964, jornalistas lançaram uma campanha visando 

ampliar o “lastro-ouro” da moeda brasileira para assegurar a estabilidade econômica. Eles 

convidaram, então, a população a doar joias, ouro e até mesmo dinheiro vivo para rechear os 

cofres do governo. Após 1964, quando o regime precisava adquirir legitimidade política na 

esfera pública, a campanha foi uma forma de mobilizar a sociedade civil para sustentar o 

governo recém-empossado de Castelo Branco. Em uma cerimônia solene, representantes da 

sociedade civil entregaram 400 quilos de ouro ao presidente. Mobilizar a sociedade civil em 

uma campanha pública garantiria a legitimidade do regime político. Em 1970, a memória sobre 

a campanha Ouro para o bem do Brasil estava bastante viva na maior parte da população, que, 

certamente, soube estabelecer as conexões semânticas entre os dois processos.514  

 Além de comprar ouro, a população de menor renda poderia comprar diplomas 

intitulados “Amigos da Seleção”. Foram 25 mil diplomas impressos, que custavam 500 (12 

dólares) e 200 (5 dólares) cruzeiros novos cada. Havia itens de ainda menor valor como 

adesivos, mas que não aparecem na contabilidade da campanha. Nesta linha, o interessante é 

notar que esses de maior valor (diplomas e moedas) foram vendidos nas agências da União dos 

Bancos Brasileiros, espalhadas Brasil afora, e se valeram dessa estrutura bancária para 

comercializar esses ativos. As recomendações internas mostram Bellini Cunha solicitando que 

os gerentes das agências bancárias oferecessem estes produtos para os clientes tradicionais do 

banco. Abaixo, o press release da campanha, distribuído nos jornais de grande circulação do 

período, dá alguns detalhes de como seriam feitas as vendas: 

 

Press release. Futebol mexe com todos. É o esporte do Brasil, capaz de nos 

dar as maiores alegrias. E a seleção brasileira, que vai ao México buscar o tri, 

precisa de você. O comitê financeiro, liderado pelo embaixador Walther 

Moreira Salles, presidente da UBB, pôs à venda moedas de ouro, 

especialmente cunhadas pela Casa da Moeda, que estão em exposição na 

agência Patriarca e vendidas por dois mil cruzeiros novos. Além das moedas, 

o torcedor brasileiro pode adquirir em qualquer agência o diploma “Amigo da 

Seleção”, que corresponde a sua contribuição financeira no valor de 500 e 200 

cruzeiros novos. Colabore.515 

 

 
514 SCHMITT, Éderson Ricardo. “A democracia precisa de você!”: a campanha Ouro para o bem do Brasil e o 

processo de legitimação do golpe civil-militar. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.  
515 CAMPANHA NACIONAL PRÓ-SELEÇÃO BRASILEIRA. Press release. [S.l.], [1970]. 1 press release. 

Referência, pasta 4. WMS. PUB. CAMP. COPA. 1970/00.00. Arquivo Walther Moreira Salles/Acervo IMS. 
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 Na peça publicitária, ajudar a Seleção economicamente se apresentava como um dever 

cívico do brasileiro. Lado a lado com a UBB, a companhia de gás Shell foi uma das primeiras 

a se manifestar publicamente e a se engajar na campanha. A equipe de marketing da Shell criou 

o slogan da campanha – Pra frente com as feras – e desenhou quase todo o material de 

divulgação. A empresa foi elogiada tanto no discurso de abertura (por Walther Salles) quanto 

encerramento da campanha (por Bellini Cunha). O marketing da Shell foi o responsável por 

tornar a campanha pública, colocando anúncios nos principais semanários da época.  

 

 

Figura 22 – “Pra frente com as feras!”, peça publicitária da campanha 

 

                        

Fonte: Revista O Cruzeiro. 1970. 

 

 

 A presença do nome de João Saldanha na peça publicitária indica a centralidade do 

técnico para a campanha de marketing promovida pelos empresários. Saldanha era o garoto-

propaganda ideal. Para o comando da CBD, Saldanha podia funcionar, a um só tempo, como o 
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rosto da seleção, a vitrine da campanha e uma espécie de escudo de proteção para Havelange. 

Saldanha, entretanto, ao contrário do que se esperava, foi demitido às vésperas da Copa do 

Mundo, e não comandou a equipe no México. A saída de Saldanha principiou uma crise política 

nos setores do empresariado, que ameaçaram interromper a campanha. Não cabe, por outro 

lado, discutir aqui as supostas causas que levaram à demissão de Saldanha. Para as finalidades 

deste trabalho, basta dizer que essa demissão foi sentida pelos empresários à frente da 

campanha. Rememorando a história, Bellini Cunha classificou o episódio como uma situação 

“preocupante para o Havelange, preocupante para os empresários que lá estavam também.”516 

 A primeira razão de preocupação era, evidentemente, que a saída de Saldanha pudesse 

abalar a equipe do ponto de vista técnico. Como foi ressaltado, a preocupação com resultado é 

inerente a qualquer ação de marketing junto ao futebol. Na carta de encerramento, o próprio 

Bellini Cunha escreveu: “não foi fácil, pois muitos em determinada fase se desinteressaram pela 

campanha, temendo o insucesso do nosso selecionado que, felizmente, graças à técnica, à 

organização, à disciplina e à determinação de seus integrantes soube superar as crises pelas 

quais passou”. A preocupação, então, era de que forma a substituição de Saldanha se daria, e 

se isso poderia, eventualmente, abalar a equipe do ponto de vista da performance.517 

 Para além do aspecto técnico, havia uma dimensão financeira. Logo depois da saída de 

Saldanha, foi o próprio Galloti – na condição de presidente do Comitê Carioca e vice-presidente 

nacional – quem lhe fez um pedido especial. Ele queria manter o nome de Saldanha nos 

diplomas que seriam vendidos nas agências da UBB. Os diplomas já haviam sido impressos e, 

caso Saldanha não aceitasse, precisariam ser reimpressos. As atas das reuniões dos empresários 

mostram a preocupação dos empresários e a necessidade de economizar o tempo e o dinheiro 

da reimpressão. O temor era de que, por conta do seu temperamento, o ex-técnico recusasse a 

ceder seu nome para a campanha. Galloti, então, entregou a carta abaixo a Saldanha:  

 

Meu caro João Saldanha,  

Conforme é do conhecimento de V.S.ª, o Comitê Carioca Pró-Seleção, 

incumbido de arrecadar recursos, tomou a decisão, entre outras, de imprimir 

dezenas de milhares de diplomas, para serem colocados em todo o país. Os 

diplomas se acham impressos e neles figura, como nome eminente, o de João 

Saldanha, técnico da seleção. 

Embora não seja mais o técnico, V.S.ª foi um dos inspiradores dos trabalhos 

em que se empenhou e se empenha o Comitê Carioca e o Comitê Nacional 

Pró-Seleção.  

 
516 CUNHA, Bellini. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto Rocha. Rio de Janeiro, 

dez. 2016. Acervo pessoal. 
517 CUNHA, Bellini. [Carta de encerramento]. Rio de Janeiro, [1970]. 1 carta. Pasta 7. Campanha Copa. WMS. 

PUG. COMP. COPA 70. Arquivo Walther Moreira Salles/Acervo IMS. 
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Na fase dos jogos eliminatórios, sua notável capacidade técnica e dedicação à 

frente do selecionado brasileiro fizeram com que as nossas cores, vitória após 

vitória, conquistassem brilhantemente o direito de ir ao México. Por isso, o 

seu nome no diploma é imperativo.  

Não é impossível nem difícil fazer novas impressões, mas o diploma 

desrespeitaria os fatos se o nome de V.S.ª nele deixasse de constar ao lado dos 

nossos magníficos atletas e do técnico Mario Lobo Zagallo. 

O objetivo desta carta, que lhe entrego em mãos é solicitar que, pela 

concordância na cópia da mesma, fique o Comitê Carioca autorizado a lançar 

os diplomas com a assinatura do técnico que encheu de orgulho os brasileiros, 

no comando da equipe nacional, ao superar todos os obstáculos e equipes que 

enfrentamos à fase das eliminatórias. 

Agradeço, pelo Comitê Carioca Pró-Seleção, a acolhida que dispensa à 

presente, e me subscrevo seu admirador de sempre.  

Antônio Galloti518 

  

 A importância do episódio foi tal que a carta não chegou a ser enviada pelos Correios, 

e sim entregue pelas mãos de Galloti a Saldanha. Embora seja menos conhecido para o leitor 

contemporâneo do que Walther Salles, a reputação de Galloti nos meios empresariais era tão 

alta quanto. Das mãos do Senador Jessé Pinto Freire, Antônio Galloti receberia, em 1973, assim 

como Havelange fizera em 1970, o prêmio Mascate do Ano. Galloti também foi considerado o 

“executivo do ano” pela Revista Visão. No âmbito internacional, Galloti fazia parte de um 

seleto conselho internacional do Chase Manhattan Bank, ao lado de figuras conhecidas pela 

burguesia transnacional, como Giovanni Agnelli, presidente da FIAT, e Hermann Abbs, do 

Deutsche Bank. Por outro lado, se a ligação de Salles com o regime ditatorial pode ser 

caracterizada como pragmática, a adesão ideológica de Galloti ao regime ditatorial era 

conhecida. A biografia de Galloti aparece conectada a grupos anticomunistas e a movimentos 

de direita. Na década de 1930, ele foi um dos líderes do movimento “integralista” e participou 

ativamente do movimento fascista na década de 1930. No passado, chegou a frequentar as 

reuniões na casa de Plínio Salgado a partir de 1931. No final da guerra, ele teria justificado sua 

adesão às ideias fascistizantes como uma necessidade imperativa de combater o comunismo. A 

justificativa seria reativada em 1962. Nessa ocasião, ele se apresentou como um dos líderes e 

financiadores do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), participando ativamente das 

reuniões do grupo e da arquitetura do golpe de 1964.519   

 
518 GALLOTI, Antônio. [Correspondência]. Destinatário: João Saldanha. Rio de Janeiro, 25 mar. 1970. 1 carta. 

Pasta 4. Campanhas. 1970. WMS. 1969. 03-14. Correspondências, 45 folhas. Arquivo Walther Moreira 

Salles/Acervo IMS. 
519 Galloti é um dos personagens da tese de doutoramento de DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do 

Estado: ação política, poder e golpe de classe. Petrópolis: Vozes, 1981; vale também consultar DIAS, Sonia. 

Antônio Galloti. In: DIAS, Sonia. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/gallotti-
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 Em 1970, Galloti e os demais empresários pensavam que o nome de Saldanha poderia 

funcionar como um chamariz para a venda dos diplomas da seleção e, com isso, não hesitaram 

em lhe escrever para que o nome ali permanecesse. Para Galloti e os outros empresários, o que 

estava em jogo era uma estratégia de marketing e o nome de Saldanha tinha valor comercial. 

Era importante, por conseguinte, que seu nome permanecesse impresso no diploma. Sendo 

assim, é importante observar que as divergências ideológicas não aparecem como uma questão 

na documentação. Tanto é assim que é Galloti, justamente o empresário mais alinhado com o 

regime político, quem entrega a Saldanha a carta. No fim das contas, Saldanha anuiu e 

concordou com as exigências dos empresários. Neste caso, é difícil perceber o que Saldanha 

possa ter barganhado na negociação. Vaidoso, é possível que bastasse a ele o orgulho de ter o 

nome impresso nos diplomas da seleção.   

 Antes do embarque para o México, o último ato da campanha foi o convite de Havelange 

para Salles chefiar a delegação. A recusa de Salles, escrita em uma carta para Havelange, 

chegou a circular nos principais jornais da época:  

 

Prezadíssimo amigo João Havelange, 

 

Recebi, com emoção, o seu convite para chefiar a delegação brasileira de 

futebol à Copa do Mundo de 1970. Em minha infelizmente não muito curta 

vida de homem público, poucas vezes tanto me tocou a oferta de cargo tão 

desinteressado e encerrando tamanho apelo aos impulsos de dedicação de que 

todos nós somos capazes em maior ou menor escala. Venho colaborando, 

modesta, mas ativamente, como você sabe, nos esforços financeiros 

indispensáveis a que o Brasil possa representar-se certamente à altura de suas 

tradições. Aliar a isto a presença direta na disputa e, ainda mais, à liderança 

efetiva da seleção, é apaixonante.  

Não obstante, não posso aceitar o convite. Creio que, embora meus inúmeros 

afazeres, sempre acharia um meio de ausentar-me o tempo necessário. Mas o 

que me falta, e a você permito dizê-lo, pois tenho a certeza de que não suporá 

que eu esteja em busca de cumprimentos, é a capacidade específica de assumir 

tal chefia. Mero aficionado, conquanto vibrante, das cores nacionais, eu seria 

muito provavelmente um mau dirigente que não saberia dar-lhes em tempo a 

melhor solução. Em vez de servir à seleção, eu a prejudicaria, e não quero 

carregar comigo semelhante remorso. É por isso que, agradecendo, de todo 

coração, aquele convite, peço que encarecidamente me dispense deles, e que 

me permita, como é direito e desejo de todos nós, a liberdade integral de 

torcedor, cuja única meta é a vitória em si. Nada mais. […]  

 

Rio de Janeiro, 4 de março de 1970.520 

 

 
antonio?fbclid=IwAR2aNY61Qh1jMPhB-v7J4VO8plhcqYLZE5C_Gipk6xAebfXZtd_67IaFhMA. Acesso em: 

19 fev. 2019. 
520 SALLES, Walther Moreira. [Correspondência]. Destinatário: João Havelange. Rio de Janeiro, 4 mar. 1970. 1 

carta. Pasta 4. Campanhas. 1970. WMS. 1969. 03-14. Correspondências, 45 folhas. Arquivo Walther Moreira 

Salles/Acervo IMS. 
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 Havelange ainda convidou Salles para se tornar “delegado de honra”, uma função 

meramente formal e honorária.521 Desta vez, Salles não respondeu a Havelange por escrito. Na 

carta acima, é visível a preocupação que a sua reputação pudesse sair abalada pela derrota. De 

todo jeito, o final da história é conhecido pela literatura. Depois da recusa de Walther Salles, 

Havelange convida o brigadeiro Jerônimo Bastos (presidente do Conselho Nacional de 

Desportos – CND) para chefiar a delegação. Desta forma, é interessante notar que o Brigadeiro 

não foi a primeira escolha. O vínculo entre Havelange e os empresários – representado por 

Salles – era tão ou mais forte que aquele construído entre a Confederação Brasileira de 

Desportos e o núcleo burocrático do estado brasileiro. A recusa de Salles em ocupar um cargo 

junto à seleção ajudaria a tornar o apoio do empresariado à Seleção de 1970 um episódio 

invisível na memória social. Na época, a vitória do Brasil fez com que esses grupos lucrassem 

tanto simbólica quanto politicamente junto à sociedade civil. Salles pode se projetar “junto ao 

povo”, algo que certamente ajudaria na expansão do seu banco. Para Havelange, a vitória trazia 

tranquilidade. Era preciso se utilizar daquele momento para dar forma e cor a um discurso que 

o colocasse no centro da conquista. 

 

4.4 ONDE SE VENCE A COPA DO MUNDO?  

 

 A repercussão das vitórias do Brasil na imprensa estrangeira pode funcionar como um 

parâmetro. Em 1958, a revista francesa France Football trazia uma série de matérias sobre o 

futebol brasileiro após o triunfo na Suécia. Antes da Copa do Mundo, o jornalista francês 

Gabriel Hanot não colocava o Brasil entre os favoritos. Hanot havia feito uma viagem à 

América do Sul. Após conversar com dirigentes e futebolistas, Hanot faz uma análise do 

selecionado brasileiro bastante pessimista, apostando em uma eliminação precoce. Após a 

vitória do Brasil, a linha da revista se transforma, e aponta para uma geração de ouro capaz de 

dominar o futebol pelos próximos anos. Neste ponto, a revista tenta ir além do fato na busca de 

explicar as causas e as origens do sucesso do futebol brasileiro. Permeada por estereótipos 

raciais/nacionais (o totem/mascote do Brasil é um “macaquinho”), o jornal atribuía o sucesso 

do futebol brasileiro à liberdade, ao talento, à ginga e à capacidade de improviso dos jogadores. 

Esse tipo de futebol prosperava em um país como o Brasil, avesso às regras e ao ordenamento 

social. Mesmo na França, a narrativa que atribuía ao futebol brasileiro um caráter 

 
521 HAVELANGE, João. [Correspondência]. Destinatário: Walther Moreira Salles. Rio de Janeiro, 13 mar. 1970. 

1 carta. Pasta 4. Campanhas. 1970. WMS. 1969. 03-14. Correspondências, 45 folhas. Arquivo Walther Moreira 

Salles/Acervo IMS. 



228 

 

 

excessivamente individualista é antiga, remontando ao menos a Copa do Mundo de 1938.522 

Não há lugar, nessa representação, para os técnicos e os dirigentes – e a explicação sobre o 

sucesso recai exclusivamente sobre o talento dos jogadores, visto como algo metafísico, quando 

não como produto da biologia.523 Presidente da CBD desde 1957, não é possível encontrar na 

revista francesa menção ao nome de João Havelange como um dos responsáveis diretos pela 

conquista.524 

 Doze anos depois, na Copa do Mundo de 1970, a situação é distinta. O público europeu 

está mais familiarizado com o futebol brasileiro, tratado com menor exotismo do que em 1958. 

Com um projeto de expansão internacional da France Football, a revista passa a ter um 

correspondente em tempo integral no Brasil: o jornalista Alain Fontain. Com o crescente 

interesse europeu sobre o futebol local, o correspondente passa a escrever artigos sobre o 

assunto semanalmente (especialmente a partir de 1961). Depois de 1970, vale mencionar que 

os textos de Fontain eram publicados tanto na edição europeia da France Football quanto na 

edição africana (fundada em 1969). Além dos artigos, Fontain escreveu três livros sobre o 

futebol brasileiro:  Le Divin football du Brésil (1963), Le Roi Pelé (1970) e Brésil: Foot-Folie, 

foot-magie. (1998). A presença de um correspondente internacional aqui estreita as relações 

entre os dirigentes locais e a imprensa internacional. Jacques Ferran, editor da France Football, 

chegou a visitar o Brasil em mais de uma ocasião, sempre ciceroneado por Fontain e Havelange. 

Ferran foi presidente e fundador da União do Sindicato de Jornalistas Esportivos na França, 

que condecorou João Havelange como membro honorário em 1971. Neste aspecto, convém 

destacar que a Federação Francesa de Futebol (FFF) tinha ligações históricas com a France 

Football. Por sua vez, a FFF foi uma das federações esportivas europeias dissidentes que deram 

sustentação a sua candidatura à presidência da FIFA.525 

 Parece claro como os efeitos das conexões entre jornalistas e dirigentes foram capazes 

de modificar, ao menos por um breve período de tempo, a representação hegemônica sobre o 

 
522 DAMO, Arlei Sander. Artistas primitivos: os brasileiros na Copa do Mundo de 1938 segundo os jornais 

franceses. In: XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. Anais..., São Leopoldo: Associação Nacional de 

História, 2007. Cf também. LEITE LOPES, José Sergio. L’invention du style brésilien. Actes de Recherche em 

Sciences Sociales, Paris, n. 104, p. 27-35, 1993. 
523 Sobre o técnico da seleção brasileira de 1958, por exemplo, dizia-se que ele dormia à beira de campo. Função 

inútil e marginal, não restava ao técnico nada, a não ser “distribuir coletes” aos melhores jogadores. MOSTARO, 

Filipe. Os técnicos, os campos e as copas: imprensa, narrativa e o imaginário da elite cultural do esporte. 2019. 

Tese (Doutorado em Comunicação Social) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.  
524 As edições da revista France Football (edição africana e francesa) foram consultadas no arquivo da FIFA em 

Zurich. Pode-se consultar a revista na Biblioteca da FIFA, onde ela está dividida em volumes encadernados. As 

notícias referentes a 1958 estão divididas no volume 8 e 9; especial, as edições de 1 de agosto de 1958 e 10 de 

agosto de 1958.  
525 Sobre a France Football, as informações aqui são creditadas a conversas com o historiador Paul Dietschy. 
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futebol brasileiro.526 Em 1970, a revista publica uma série de matérias com ênfase na preparação 

física, científica e técnica do Brasil. Desta vez, o destaque é dado à organização da CBD, e se 

realçam as altas somas de recursos econômicos investidos na preparação. Nas páginas da 

revista, os preparadores físicos Carlos Alberto Parreira, Mario Zagallo e Claudio Coutinho 

ganham destaque como conhecedores do futebol moderno. O discurso cientificista confluía com 

os interesses de João Havelange. Munido dessa narrativa, Havelange era capaz de contar uma 

história da conquista que o colocava no centro, e reforçava o seu próprio papel. Nela, o que se 

realçava já não era a capacidade criativa e inventiva de um “povo” definido por suas qualidades 

naturais. Na prática, o protagonismo dos jogadores se diluía em meio à ação de uma elite 

ilustrada. Somente esta elite seria capaz de conduzir a nação através da ciência e da técnica, 

levando ao desejado sucesso econômico, político e esportivo. 

 Por essa razão, o nome de Havelange, que não havia sido mais do que uma nota de 

rodapé em 1958, é conduzido às primeiras páginas em 1970. Citado pela publicação de forma 

constante, ele aparece dando longas entrevistas a France Football e outros órgãos 

internacionais, algo inédito em sua carreira. Nos próximos quatro anos, a revista publicaria uma 

série de matérias sobre o dirigente brasileiro, transformando-o em uma figura conhecida pelo 

público europeu e, em muitos aspectos, colaborando para a sua vitória à presidência na FIFA. 

Por ocasião da Copa Independência, em 1972, uma entrevista de página inteira do jornal (duas 

páginas) é publicada com o dirigente. “24 horas com Havelange” é o titulo da matéria. 

Publicada na França e na África francófona, essa peça fazia parte de uma série sobre a Taça 

Independência. Esse conjunto de matérias pretendia apresentar o Brasil ao mundo: os estádios 

brasileiros, as comidas locais, os torcedores e, por fim, o dia a dia do maior dirigente esportivo 

local. Na reportagem, Havelange fala de suas visões políticas, sua rotina de exercícios físicos 

matinais, o cotidiano entre o Rio de Janeiro e São Paulo e seus negócios no ramo de 

manufaturados químicos e setor de transportes (ônibus).527 

 Progressivamente, a narrativa do regime político brasileiro se imiscui à figura de 

Havelange. Ele desponta, então, como o símbolo natural de uma elite brasileira emergente, 

representante natural de um país em ascensão no cenário internacional. A associação de 

Havelange com o Brasil da ditadura empresarial-militar fica evidente quando o repórter lhe 

 
526 Se a France Football, por exemplo, fazia uma saudação a Havelange, não se pode dizer o mesmo da revista 

Miroir du football (também disponível no arquivo da FIFA), mais ligada ao partido comunista francês. Ela 

apresentava uma visão crítica do dirigente. Ela chega, inclusive, a defender a candidatura do iugoslavo Andrejevic 

para a presidência da FIFA em 1974.  
527 Mais à frente, quando se analisará a Taça Independência, esse material será trazido à tona. Para a entrevista de 

Havelange ver, France Football, 5 de agosto de 1972.     
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pergunta sobre a situação política do país. Neste momento, Havelange defende uma visão de 

mundo tecnocrática, inteiramente alinhada com o regime empresarial-militar.  

 

Minhas ideias são claras. Sou partidário de uma democracia autoritária. Nós 

estamos tranquilos com o técnico. O técnico é o rei. Ele estuda e resolve os 

problemas [...] O político é um papagaio, que fala muito, mas nada faz. 

Estamos tranquilos com os técnicos, perdidos com os políticos. O Brasil se 

transforma em nação gigantesca em todos os domínios porque se inspira na 

ação dos técnicos. [...] Quando o dirigente supremo, Médici, leva tão a sério 

o esporte, tem sensibilidade, a juventude pode ficar tranquila porque seu 

futuro é cor-de-rosa.528 

 

 A técnica – completa Havelange – é o instrumento pelo qual a vontade do povo se faz 

sentir. Assim como o triunfo econômico do Brasil de Médici era a consequência da simbiose 

entre um povo trabalhador e uma elite ilustrada, também a vitória do Brasil em 1970 foi reflexo 

desta aliança. Como no regime da conciliação de classes e de raças, Havelange e Pelé 

metaforizavam os dois polos harmônicos dessa relação entre povo/elite. Não à toa, o cronista 

Vargas Netto escreveu uma longa ovação a Havelange, e batizou o texto de “O Pelé Louro”. 

Na crônica, Vargas Netto defende que Havelange representava para a seleção fora de campo o 

que Pelé representava dentro dele. A negação do conflito, entretanto, não o fazia desaparecer. 

Em 2006, em uma discussão com Ernesto Rodrigues, Havelange deixou escapar uma frase em 

que a ambiguidade e a hierarquia presentes se apresentavam. Em um momento de irritação, 

como a acreditar na narrativa em que se celebra o próprio protagonismo, Havelange desdenhou 

do jogador: “Pelé? Até parece que foi um gênio, eu quem fiz tudo por ele”. Na suposta 

“democracia racial” à brasileira, não restavam dúvidas de quem eram os líderes e quem eram 

os liderados.529 

 Neste momento, é importante ressaltar que não se quer aqui minorar o impacto da 

preparação física como ciência do corpo e do esporte. Os efeitos da preparação física do 

selecionado brasileiro em 1970 são amplamente conhecidos pela literatura. O ponto é que a 

“apropriação” desse discurso como o responsável pelo triunfo visava sobretudo dar respaldo a 

Havelange como um dirigente capaz, organizador, técnico-científico. Em 1966, a explicação da 

derrota como consequência da desorganização coletiva colocava Havelange como o principal 

responsável pelo fracasso. Desta vez, era importante enfatizar o discurso da preparação física 

 
528 URBINI, Max; FONTAIN, Alain. Havelange entre o céu e a terra – o dia a dia do dirigente brasileiro com Max 

Urbini e Alain Fontain. France Football, Paris, 28 mar. 1972. 
529 Essa frase foi dita em meio a uma discussão com o jornalista Ernesto Rodrigues, em Conversa com JH. O filme 

se encontra integralmente disponível no YouTube. NETTO, Vargas. Um Pelé Louro. In: AZEVEDO, Vivaldo. 

João Havelange: determinação e coragem. Rio de Janeiro: Cia. Nacional, 1978.  
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para que Havelange pudesse ser colocado como o protagonista da conquista. Neste sentido, a 

aproximação com os jornalistas era uma forma de reforçar e difundir tanto quanto fosse possível 

a sua versão do sucesso.   

 No Brasil, Havelange adotava práticas similares às descritas acima. Carlos Alberto 

Pinheiro (do jornal O Globo), por exemplo, o acompanhou em uma viagem para à Austrália, 

conforme atestam documentos diplomáticos do Itamaraty. Nesta viagem, Havelange foi pedir 

o voto da Federação Australiana de Futebol. Relatos jornalísticos acoplados ao documento do 

Itamaraty mostram que Havelange ofereceu uma viagem do time do Santos e do selecionado 

brasileiro, além de uma vaga na Taça Independência. Entretanto, os australianos se mantiveram 

fiéis a Stanley Rous. Esse documento é reforçado por testemunhos de pessoas ligadas a 

Havelange: estas relatam que Ricardo Serran (Jornal do Brasil), Geraldo Romualdo dos Santos 

(O Cruzeiro e Jornal dos Sports) e Vivaldo de Azevedo (presidente da Associação de Cronistas 

Esportivos do Estado da Guanabara) costumavam acompanhá-lo nas viagens de campanha. 

Neste sentido, é preciso compreender que essas narrativas não surgem de geração espontânea, 

mas estão intimamente conectadas às disputas políticas e às relações pessoais.  

 Para além de adensar suas relações com a imprensa de forma a divulgar sua própria 

narrativa da conquista, o Boletim da CBD se tornava o livreto oficial da campanha de Havelange 

à presidência da FIFA. Fonte primária inédita, esse Boletim pode ser utilizado para se escrever 

a história das relações entre políticos, militares, empresários e dirigentes esportivos no Brasil 

de 1968 a 1974. Para se ter ideia do volume de recursos dispendido na confecção do Boletim, 

em junho de 1974, a publicação chegou a ter uma edição especial em alemão (Congresso de 

Frankfurt) e em inglês. Entre 1968 e 1970, esse Boletim teve um caráter meramente 

informativo, com listagem de resultados, dados sobre viagens e amistosos, eleições nas 

federações amadoras e informações dos tribunais de justiça desportiva. A partir da vitória do 

Brasil no México, a revista ganha novo projeto gráfico. Antes em preto e branco, ela se torna 

uma publicação em cores, com capa em folha A4. Mais do que isso, ela passa a produzir 

conteúdo jornalístico, comandado pelo editor Vivaldo Azevedo, com matérias sobre as viagens 

de Havelange, as relações com o Itamaraty, os discursos da campanha e até mesmo a defesa 

institucional e aberta do dirigente. 

  Às vésperas da estreia do Brasil no México, Havelange fez um discurso longo em que 

se antecipava a eventuais críticas. Publicado na íntegra no Boletim da CBD, o discurso não 

deixa dúvidas sobre a apropriação e a importância de se realçar a preparação do Brasil para os 

projetos de Havelange:  
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Tão logo regressamos desse último Campeonato, iniciamos um novo trabalho, 

visando à Copa de 1970. Desde então, a cada passo, temos sido interrogados 

sobre se a CBD iria incorrer nos mesmos erros técnicos que impediram nossa 

vitória no último campeonato. Seja-nos permitido, neste ensejo, tecer algumas 

considerações, não como técnico de futebol, mas como dirigente, como 

observador. Ao contrário do que se afirmou, e se tem ainda hoje afirmado, a 

derrota do Brasil não se deveu a erros de organização. Absolutamente, não. 

Enquanto, em 1958 e 62, o Brasil se impunha à técnica do futebol praticado 

pelos seus adversários, principalmente o europeu, em 1966, o nosso 

selecionado, que estacionara, que não evoluíra tecnicamente, deparou-se com 

adversários que adotaram novos métodos, novos sistemas, novas táticas. Eles 

melhoraram. E nós não. E daí a debacle. Preocupados com essa situação, 

procuramos estabelecer um plano de ação, com vistas à Copa de 1970 de 

maneira que não se repetisse o insucesso. E, assim, iniciamos um trabalho a 

longo prazo, já que, em 1967-1968, procurávamos com os nossos técnicos e 

com jogos da seleção um maior contato com as potências do futebol. [...] 

Portanto, com suficiente antecedência, constituímos uma Comissão Técnica, 

com a finalidade de estudar, em seus menores detalhes, todos os problemas, 

convidamos os mais consagrados médicos, especialistas em medicina 

esportiva, inclusive com magnífico trabalho desenvolvido pela Secretaria de 

Saúde do Estado da Guanabara, para colaborarem com a CBD, solicitamos da 

Escola de Educação Física, igualmente, o empréstimo de técnicos abalizados 

para tratar do preparo físico dos nossos atletas, em trabalho conjunto com os 

nossos preparadores e orientadores táticos. E mais. Às expensas da CBD, 

mandamos o preparador físico Admildo Chirol assistir, como observador, ao 

Congresso de Técnicos, realizado na Iugoslávia; o Capitão Cláudio Coutinho 

à França, onde participou do Curso do Instituto Nacional de Educação Física, 

de Joinville de le Pont, maior centro especializado daquela Nação, e à NASA, 

nos Estados Unidos, ao Centro de Preparação dos Astronautas, onde pôde, 

como observador, aprimorar seus conhecimentos em relação ao problema da 

altitude; o professor Carlos Alberto Parreira realizar cursos especializados na 

Europa; o médico Lídio Toledo, chefe da equipe médica, duas vezes ao 

México, à Venezuela, para participar de Congressos onde foram 

especificamente examinados e debatidos os problemas relacionados com 

altitude; o então preparador tático João Saldanha à Europa, percorrendo vários 

países como observadores, com a especial e alta finalidade de travarem 

conhecimento com a evolução do futebol europeu e estudarem qual a técnica 

empregada pelos possíveis adversários da seleção nacional; ainda o Sr. João 

Saldanha, acompanhado do médico Dr. Lídio Toledo, ao México para, depois 

de observações locais, escolher as cidades onde poderia ser alojado o 

selecionado, estudando o problema dos hotéis, alimentação, clima etc. [...] o 

Sr. Abílio de Almeida [...] para visitar as diversas cidades mexicanas. [...] 

Durante a visita realizada em poucos dias os dois delegados da CBD 

realizaram reuniões com os altos dirigentes desportivos do México, da FIFA, 

e o Sr. Embaixador do Brasil, procurando resolver inúmeros problemas 

relacionados com o Campeonato e que, evidentemente, trariam benefícios ao 

Brasil, finalmente os Srs. Sylvio Correa Pacheco e Antônio do Passo, ao 

México, estes, na qualidade de presidente da Comissão Técnica [...] Como se 

vê, as medidas que se impunham a um dirigente e responsável pelo futebol 

brasileiro foram tomadas. Procurou-se tudo fazer para dar à seleção o que de 

melhor se lhe poderia oferecer. Todos os recursos técnicos foram propiciados 

pela CBD. Para comprovar nossa assertiva ainda agora nos chegam notícia de 

que uma comissão médica do Instituto Humano de Fisiologia, de Milão, da 

seção humana de adaptação, por iniciativa da UNESCO, esteve em visita a 

todas às seleções que lá se encontram e foram feitos testes de consumo de 
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oxigênio pelo meio direto, com vários jogadores brasileiros. E essa comissão 

ficou impressionada com as condições físicas dos atletas. Os testes fazem 

parte de um programa de pesquisas científicas do International Biological 

Program. Essa notícia nos encheu de alegria e satisfação porque veio 

demonstrar que a CBD não se descuidou do preparo dos seus atletas, dando-

lhes condições físicas adequadas para um bom desempenho. Agora, se 

ganharemos ou perderemos, é uma incógnita. O que não podemos é jogar 

pelos jogadores, nem nos responsabilizarmos pelos resultados numéricos dos 

jogos. A nossa missão foi cumprida. Que os demais cumpram a sua, dando ao 

Brasil a alegria suprema. (grifos nossos)530 

 

 O discurso acima não deixa dúvidas de que, para reforçar seu protagonismo, era preciso 

tanto quanto fosse possível realçar o discurso da organização, do planejamento seguido à risca, 

e da administração bem-feita de recursos. Por outro lado, era preciso se precaver no caso das 

derrotas (“Como se vê, as medidas que se impunham a um dirigente e responsável pelo futebol 

brasileiro foram tomadas”). Neste discurso, quando ainda não havia vencido o troféu, ele criava 

as barreiras para tentar, ainda que minimamente, não ser colocado no centro de eventuais 

fracassos. (“O que não podemos é jogar pelos jogadores, nem nos responsabilizarmos pelos 

resultados numéricos dos jogos. A nossa missão foi cumprida. Que os demais cumpram a sua, 

dando ao Brasil a alegria suprema”).    

 O resultado positivo funcionou como uma janela de oportunidade para Havelange. 

Associada à crise do sistema internacional da FIFA, os dirigentes brasileiros e sul-americanos 

puderam se projetar no cenário internacional. O discurso de um desenvolvimento futebolístico 

orientado por métodos científicos encontrava eco nos países do Terceiro Mundo. Mas o passo 

anterior à empreitada internacional foi a consolidação das redes nacionais. Com o discurso 

acabado e aliança com os empresários estabelecida, a trégua com os militares se deu em meio 

a uma celebração mútua.  

 

4.5 A EXPLOSÃO DE DÁDIVAS   

 

 A vitória do Brasil na Copa do Mundo significou para Havelange a consagração. Se, 

em 1966, ele seria apresentado como o símbolo da derrota, desta vez ele é escolhido como um 

dos responsáveis diretos pelo triunfo. Desta vez, os prêmios se avolumaram de tal sorte que foi 

preciso criar uma Comissão de homenagens para João Havelange, então presidida por Sylvio 

Pacheco. A preocupação excessiva com o cerimonial, a honra e a etiqueta não passou 

 
530 DISCURSO de abertura da Assembleia Geral Extraordinária. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, jun. 1970. p. 

13-20. 
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desapercebida pelos opositores. Em 1978, relembrando a eleição de 1974, Stanley Rous 

ironizara: “Eram tantas condecorações que, juntas, poderiam afundar um navio”.531  

 De fato, o presidente da CBD apreciava as honrarias: seu arquivo pessoal guarda uma 

coleção de diplomas e certificados conferidos por entidades da sociedade civil e distribuídos ao 

longo da vida. No antigo escritório na Avenida Rio Branco, os prêmios estavam expostos, a 

quem passasse. Ali, havia um corredor em que eram emoldurados os prêmios na parede e 

expostos lado a lado. Para os objetivos deste trabalho, uma análise do currículo de Havelange 

mostra como boa parte das condecorações recebidas por Havelange se concentrou entre 1971 e 

1974; os anos, portanto, que antecederam a sua eleição à presidência da FIFA. Estes prêmios 

não devem ser encarados somente como o curriculum vitae de Havelange. Na prática, devem 

ser vistos como o ato final de um pacto, uma aliança, uma associação. Para que se tenha uma 

ideia, entre 1970 e 1974, Havelange recebeu as seguintes condecorações:  

 

Quadro 2 – “Currículo” de premiações recebidas por Havelange entre agosto 1970 e julho de 1974 

 

Associação Prêmio (ano) 

Estado – Portugal  Cavalheiro do Esporte (1972) 

Estado – Portugal  Comendador da Ordem Infante Dom Henrique 

(1972)  

Estado – Portugal  Grande Oficial da Ordem de Instrução de Portugal  

Brasil – Exército  Medalha do Pacificador (1972) 

Comitê Olímpico Brasileiro  Medalha do Mérito (1972)  

Federação Carioca de Esgrima Medalha do Mérito da Esgrima Carioca 

Mérito de Cavalheiro  Mérito de Cavalheiro 

Ordem Mérito do Trabalho do Grau 

Comendador  

Justiça do Trabalho (1970) 

Ordem do Mérito do Judiciário do Trabalho, 

no grau de Oficial 

Justiça do Trabalho (1972)  

Clube de Regatas do Flamengo  Sócio emérito do Flamengo (1971)  

Fluminense Futebol Clube Presidente de honra e Grande-Benemérito (1970) 

Associação de Clubes de Pesca do Futebol Presidente de honra do Clubes de Pesca da 

Argentina  

Federação Metropolitana de Remo  Patrono benemérito da Federação Metropolitana de 

Remo 

Federação Desportiva de Brasília Patrono Benemérito da Federação Desportiva de 

Brasília 

Associação dos cronistas esportivos da 

Guanabara (ACEG)  

Patrono benemérito da Associação dos Cronistas 

Esportivos da Guanabara  

Confederação Brasileira de Desportos Grande-benemérito da CBD (1972) 

 
531 ROUS, Stanley. Football Words: a lifetime in Sport. Londres: Faber and Faber, 1978. 
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Academia Esportiva da França Membro honoris causa da Academia Esportiva da 

França (1972)  

Federação Pernambucana de Ciclismo Benemérito da Federação Pernambucana de 

Ciclismo (PE) 

Federação Metropolitana de Esgrima  Benemérito da Federação Metropolitana de Esgrima 

(RJ)  

Governo do Estado do Mato Grosso  Benemérito do esporte mato-grossense (MT)  

Federação Paulista de Remo  Membro honorário da Federação Paulista de Remo 

(SP)  

Federação Esportiva do Piauí Membro honorário da Federação Piauiense de 

Desportos (PI) 

Associação Internacional de Estudo Integral 

do Esporte (Argentina) 

Membro honorário da Associação Internacional de 

Estudo Integral do Esporte (Argentina) 

Federação de Esportes Universitários da 

Guanabara 

Membro honorário da Federação de Esportes 

Universitários da Guanabara (1972)  

América de Propiá Esporte Clube Sócio honorário do América de Propiá (SE)  

Bahia Esporte Clube  Sócio emérito do Bahia (1970)  

Federação Maranhense de Desportos Sócio benemérito da Federação Maranhense de 

Desportos (1972)  

Associação de Repórteres Fotográficos do 

Rio de Janeiro  

Sócio honorário da Associação de Repórteres 

Fotográficos do Rio de Janeiro  

Câmara Municipal de Campo Grande  Cidadão campista (MT) 

Câmara Municipal da Cidade de Visconde de 

Rio Branco 

Cidadão de Visconde do Rio Branco (MG) 

Câmara Municipal de Cabedello  Cidadão de Cabedello (PB) 

Câmara Municipal da Cidade do Aracaju  Cidadão de Aracaju (1972)  

Câmara Municipal da Cidade de Petrópolis   Cidadão de Petrópolis (RJ) 

Câmara Municipal da Cidade de Teresópolis   Cidadão honorário de Teresópolis (RJ) 

Câmara Municipal da Cidade de Dourado  Cidadão Douradense (MT) 

Câmara Municipal da Cidade de Uberaba  Cidadão Uberabense (MG)  

Câmara Municipal da Cidade de Goiás  Cidadão Goianiense (RJ)  

 Ordem do Mérito do Trabalho  

Irmandade de N. S. da Conceição de Clubes Irmão Emérito da Matriz dos Militares (Associação 

Religiosa)  

Câmara de São Bento do Sul  Menção Honrosa  

Congresso Nacional do Desporto de 

Medicina  

Membro honoris causa do 3a Congresso Mundial de 

Medicina do Desporto (Buenos Aires)  

Câmara Municipal de Campina Grande Medalha do Mérito 

Confederação Nacional do Comércio  “Mascate do ano” 

 
Fonte: Brochura candidatura de João Havelange à FIFA. Arquivo Comitê Olímpico Internacional, 

Lausanne. 
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Esse quadro foi elaborado com base nos diplomas existentes no arquivo de Havelange 

e no currículo apresentado para a sua candidatura à presidência da FIFA e aquele encontrado 

no arquivo do COI em Lausanne. Foram excluídos, evidentemente, os prêmios e as honras 

recebidos anteriores a julho de 1970. Uma análise dessas premiações mostra a extensão da rede 

e dos laços elaborados por Havelange a partir da conquista do tricampeonato: ele foi capaz de 

englobar associações da sociedade civil (como imprensa, clubes, associações esportivas, setores 

do empresariado), agremiações internacionais (de Portugal, França e da Argentina), câmaras 

municipais, governos estaduais, o próprio governo federal e até mesmo associações 

religiosas.532 

 Numa contextualização breve, chamam atenção, por exemplo, o recebimento de 

prêmios diretamente ligados à expansão do campeonato brasileiro a partir de 1971. Com a 

criação do certame, os times que construíssem estádios estariam aptos a pleitear uma vaga no 

campeonato. Neste sentido, a premiação concedida pela Câmara de Aracaju, por exemplo, em 

1972, está ligada à abertura do Estádio Batistão, algo noticiado no Boletim da CBD. Situação 

semelhante ocorre no Mato Grosso (Campo Grande, então parte do antigo Estado de Mato 

Grosso) – Havelange visitou o governador Pedro Pedrossian Porto durante as obras de 

construção do estádio. Além dos políticos, pode-se supor que Havelange costurava relações 

com os empresários interessados na construção (empreiteiros) e no financiamento (bancos) 

destes projetos arquitetônicos. No Boletim da CBD, as peças publicitárias no Boletim da CBD 

também podem funcionar como um indício dessa relação próxima – Light (Antônio Galloti), 

Banco do Estado da Guanabara (Antônio Carlos de Almeida Braga), Fundo de Investimento 

Ney Carvalho (Ney Carvalho). Nesta linha, é bastante interessante observar como isso permitiu 

a formação de laços em diversos níveis da sociedade civil e do próprio Estado brasileiro.533 

 Representada pela benemerência da Associação de Cronistas de Estado da Guanabara, 

a aliança com a imprensa também era fundamental. Ela permitia que Havelange tivesse 

legitimidade na esfera pública, transitando entre os principais jornalistas do país sem que 

houvesse críticas mais incisivas à sua figura. Por fim, os prêmios internacionais de três países-

chaves na sua campanha à presidência da FIFA – Franca, Argentina e Portugal – também devem 

 
532 Quadro elaborado com base na ficha biográfica de João Havelange, depositada no Arquivo do Comitê Olímpico 

de Lausanne.  
533 HAVELANGE visita Campo Grande. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, ago. 1971. Sobre os estádios, ver 

ARAÚJO, Daniel. Futebol e política: a criação do campeonato nacional de clubes de futebol. 2012. Dissertação 

(Mestrado em História, Política e Bens Culturais). Centro de Pesquisa e Documentação em História 

Contemporânea Brasileira (CPDOC), Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2012.  
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ser realçados como parte dessa aliança. Há ainda o prêmio Mascate, concedido por uma das 

principais instituições de classe do empresariado, a Confederação Nacional do Comércio.  

 

Figura 23 – Capa do Boletim da CBD, ainda em formato anterior. Salinas, presidente da Confederação 

Sul-americana de futebol (ao centro), Havelange e Jarbas Passarinho oficializam a candidatura à 

presidência da FIFA 

 

 

 Fonte: Boletim da CBD, 1970. Arquivo da FIFA, Zürich. 

 

 

 O regime empresarial-militar assistiu à formação e à consolidação de inúmeras 

atividades da sociedade civil empresarial. A historiadora Virginia Fontes chamou atenção para 

o projeto do governo ditatorial de fomentar e de incentivar as organizações de sociedade civil 

da classe empresarial como processo paralelo ao desmantelamento de sindicatos, dos jornais 

operários e de outras formas associativas da classe trabalhadora. Uma das formas de adensar 

essas relações entre os grupos dominantes se dá por meio da distribuição destes prêmios, festas 

e homenagens.534 

 
534 FONTES, VIRGINIA. Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2010.  
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 Para compreender a lógica da distribuição desses prêmios, seria preciso trazer à 

superfície um dos textos de fundação da antropologia contemporânea: o Ensaio sobre a Dádiva, 

de Marcel Mauss. No Ensaio, Mauss chamou atenção para a centralidade da “economia do 

dom” nas sociedades ditas primitivas. A especificidade dessa economia do dom é que ela se 

situa, de forma ambígua, na fronteira entre a obrigação e a liberdade. O paradoxo da troca-

dádiva é que ela é, simultaneamente, um ato voluntário e obrigatório. A concessão da dádiva, 

neste sentido, obriga aquele que a recebe de retribuir. Essa obrigação, entretanto, não se produz 

de forma mecânica como na troca e circulação de mercadorias. Em geral, há uma ritualização 

do intercâmbio, responsável por criar as condições para a circulação de dons.535 

 Uma observação crítica que cientistas sociais fizeram às teses gerais de Marcel Mauss 

é a de que na sociedade contemporânea o vínculo de tipo dadivoso teria sido substituído pelas 

relações mercantis.536 Nesta situação, o cálculo e o interesse material prevaleceriam. Bourdieu 

descreve esse fenômeno como a mercantilização da filantropia – nele, “o dom perde seu 

verdadeiro sentido de ato situado entre a obrigação e a liberdade [...] para se tornar uma simples 

estratégia de investimento racional orientada para a acumulação de capital social.” 537O 

problema da visão bourdiana e seus congêneres é que ela parece procurar um sentido “original”, 

“verdadeiro” ou “autêntico” do dom. Essa visão “essencialista” desconsidera algo fundamental 

na análise do próprio Marcel Mauss: as trocas são caracterizadas por sua ambiguidade (mesmo 

os casos extremos, como o potlatch ou os ritos sacrificiais, não excluem o cálculo utilitário).538 

Neste sentido, a historiadora norte-americana Natalie Zemon Davis criticou o que definiu como 

“o modelo evolucionista do dom”. Não sem certa ironia, Davis observa como trabalhos de 

vários historiadores (Georges Duby, Gareth Stedman Jones e Karl Polanyi) foram responsáveis 

por decretar o fim da economia política da dádiva em períodos históricos distintos. A história 

contada era a mesma: o avanço do mercado e das relações mercadológicas teria desfeito um 

mundo organizado em relações hegemonizadas pela troca-dádiva. Davis propõe, então, um 

 
535 MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão de troca nas sociedades arcaicas. In: MAUSS, Marcel. 

Sociologia & Antropologia. São Paulo, Cosac & Naify, 2003.   
536As observações do antropólogo marxista Maurice Godelier também caminham nesta direção. Na interpretação 

de Maurice Godelier, apesar de considerar que o eclipse do Estado do bem-estar social provocou a explosão das 

Organizações Não-Governamentais, “o dom não tem nenhum papel na reprodução do laço social” (p. 23). Não 

obstante, o próprio Godelier admite “em qualquer sociedade, hierarquizada ou não, o dom está presente em todos 

os campos da vida social em que as relações sociais continuam a desempenhar papel dominante” (p. 24); a 

sociedade contemporânea reduziu-o a um papel secundário, transformando as relações dadivosas em escolhas 

“subjetiva, pessoal, individual” (p. 25). GODELIER, Maurice. O enigma do dom. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001. p. 23-25. 
537 BOURDIEU, Pierre. Marginalia. Algumas anotações adicionais sobre o dom. Mana, Rio de Janeiro, v.2. n. 2, 

p. 7-20, 1996. 
538 MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão de troca nas sociedades arcaicas. In: MAUSS, Marcel. 

Sociologia & Antropologia. São Paulo, Cosac & Naify, 2003.  
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caminho alternativo: analisar a economia política da dádiva em sua interação com a economia 

mercantil, mostrando como, em contextos específicos, elas interagem entre si, e se impulsionam 

mutuamente.539  

 Importa aqui é que a troca de bens é somente um dos momentos da circulação de 

produtos. No caso em tela, seria preciso compreender a concessão desses prêmios como um 

momento fundamental para a construção de uma aliança política. Pode-se dizer inclusive que 

a noção de aliança é ela própria o fio condutor do Ensaio. De certa forma, as dádivas produzem 

a aliança. Nesta lógica, as alianças familiares, políticas, religiosas, econômicas, jurídicas e 

diplomáticas são passo consecutivo à circulação de “presentes”.540 O que a economia do dom 

faz é produzir o laço social, fazendo com que diversos indivíduos e diferentes grupos se 

conectem em torno de uma rede. Sob esta rubrica é que se deve compreender os prêmios 

concedidos e recebidos por Havelange. Esses prêmios devem ser encarados como “dádivas” no 

sentido proposto por Mauss, como partes, por conseguinte, de um momento na construção de 

uma aliança política mais ampla.  

 Sob esta rubrica, é interessante observar como o recebimento dos prêmios por 

Havelange significou também o aumento da concessão de prêmios por parte da CBD. Na 

prática, não era possível distinguir a CBD enquanto organismo político e a persona política de 

Havelange. Na esfera pública, a instituição se confundia com a sua pessoa física. Em janeiro de 

1971, uma festa da Confederação Brasileira de Desportos distribuiu uma série de títulos a 

indivíduos que teriam ajudado na conquista do tricampeonato. Naquela noite, nenhum jogador 

do Tricampeonato esteve presente, o que dá a justa medida da fronteira simbólica construída 

entre os dirigentes e os jogadores de futebol. A cerimônia foi presidida por Abílio de Almeida, 

àquela altura membro do Comitê Executivo da FIFA e vice-presidente geral da CBD. Alfredo 

Curvello, então secretário-geral de esportes, abriu o ritual, com um longo discurso, no qual 

saudava os dois principais responsáveis pela conquista: o Presidente do Brasil, Emílio 

Garrastazu Médici, e o presidente da CBD, João Havelange:  

 

Há um ano o Brasil, não somente o Brasil esportivo, mas todo o Brasil, se 

redescobria, apalpava-se para sentir que vivia e passaria a ser maior pela 

conquista consagrada na palavra definitiva do seu dirigente supremo, o 

Presidente Médici. [...] A frase, não, a sentença “Ninguém segura este país”, 

que os fatos e realizações vão ilustrando, está intimamente ligada a 21 de 

junho de 1970. Feliz a ideia das comemorações oficiais programadas pela 

CBD, e a grande evocação através da imprensa escrita, o rádio e a televisão. 

 
539 DAVIS, Natalie Zemon. The gift in the Sixteenth Century France. Oxford: Oxford University Press, 2000.  
540 LANNA, Marcos. Notas sobre Marcel Mauss e o ensaio sobre a dádiva. Revista Sociologia Política, Curitiba, 

n. 14, p. 173-194, jun. 2000.  
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[...] E tudo se fez graças ao sacrifício integral ao qual ele (Havelange) se 

imolou. (grifo nosso)541 

  

 Médici não pôde comparecer à festa no Rio de Janeiro. Havelange, entretanto, viajou 

para Brasília, e lhe entregou um diploma especial da CBD com a indicação do seu nome para 

presidente de honra da instituição. As fotos de Médici e Havelange foram publicadas no 

Boletim. Depois de Médici, Havelange seria o próximo a ser homenageado: pela primeira vez 

na história, a CBD contava, agora, com um Grande-Benemérito.  Aquela festa na sede da CBD 

contou ainda com premiações internacionais. Stanley Rous, presidente da FIFA, Teófilo 

Salinas, presidente da CONMEBOL, e Guillermo Canedo, presidente da Federação Mexicana 

de Futebol, eram homenageados, e escolhidos como “Membros Honorários” da CBD. A 

campanha de Havelange à presidência da FIFA decolava. Dos três, só Teófilo Salinas estaria 

presente na festa. Cañedo, entretanto, que viria ao Brasil no ano seguinte para a Taça 

Independência, encaminhou uma mensagem de agradecimento.542 

 Além deste grupo seleto, impressionam a distribuição de “benemerências”. No caso da 

CBD, não existem regras mínimas relativas a tempo de associação em estatuto para a 

distribuição dos títulos de beneméritos.543 A distribuição desse tipo de prêmio está 

completamente imersa nas disputas políticas dentro da entidade e é determinada pela vontade 

da chamada “Assembleia Geral”. A distribuição de honrarias se deu à maneira de um ritual 

exagerado. Nada menos do que sessenta e cinco benemerências foram distribuídas. Abaixo, o 

gráfico ilustra como os anos de 1971 e 1972 estiveram fora da curva na história da entidade: 

 

  

 

 

 

 

 
541 DISCURSO de Alfredo Curvello. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, jan. 1971. p. 30.  
542 Boletim da CBD, Rio de Janeiro, jan. 1971. 
543 Em trabalho anterior, foi observada a centralidade dos títulos de emérito, benemérito e grandes beneméritos 

dentro de uma agremiação esportiva. Nas associações clubísticas, os sócios não aderem de forma igualitária, mas 

estabelecem relações de tipo hierarquizantes. Em cada clube, há diversas modalidades de associação, que diferem 

quanto ao tempo investido, o dinheiro gasto, a forma de adesão etc. O caso do Clube de Regatas do Flamengo 

pode ser utilizado como paradigma. No longo prazo, o sócio pode ser agraciado com um prêmio que lhe é conferido 

pelo tempo de associação. No caso do Flamengo, para ser sócio emérito, dez anos de associação são necessários; 

benemérito, 20 anos; grande-benemérito, 25 anos de associação. Trata-se, neste caso, de um tempo mínimo, não 

havendo garantia alguma de que o tempo investido e doado ao clube será recompensado futuramente. O certo é 

que as disputas políticas e de prestígio travadas no interior do clube é que irão ditar aqueles agraciados com os 

prêmios e aqueles que não foram agraciados. 
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Figura 24 – Número de benemerências concedidas pela CBD ano a ano 

 

 
 

Fonte: Boletim da CBD. 

 

  

 Uma observação preliminar indica o seguinte quadro. Em 1943, o aumento tem relação 

direta com o ingresso no Brasil na Segunda Guerra Mundial. O esforço de guerra responsável 

por mobilizar a participação dos clubes e de vários membros da sociedade civil acentua a curva 

de concessão de prêmios. Em 1950 – outro ano de destaque – a distribuição de cinco 

benemerências se apresenta intimamente ligada à escolha do Brasil como sede do mundial de 

1950. Em 1964, não há ligação direta com o golpe de estado deflagrado em abril, mas sim com 

o bicampeonato mundial do Chile. A cerimônia da CBD de coroação ocorreu em janeiro de 

1964; muito antes, portanto, do golpe civil-militar. O ponto é que, mesmo nos anos 

considerados excepcionais, o padrão foi limitar a concessão de dádivas a cinco por ano ou 

dezessete por ano (1943). Nada comparável aos anos que se seguiram à conquista do 

tricampeonato. Em 1971, foram escolhidos 65 beneméritos; em 1972, 80. A justificativa pública 

era a vitória do Brasil, mas Havelange instrumentalizava a concessão de benesses para 

arquitetar uma rede política extensa. A lista completa de premiados vai ao final do trabalho, 

mas vale a pena mencionar (pela ordem) os onze primeiros agraciados: Marechal do Ar Márcio 
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de Souza Mello544, Ministro General Siseno Sarmento545, Tenente Brigadeiro Manoel 

Vinhaes546, General de Divisão Antônio Jorge Correa547, Almirante Rubens Mattos548, Ministro 

Jarbas Passarinho549, Brigadeiro do Ar Geraldo Labart Lebre550, Embaixador Walther Moreira 

Salles, Embaixador João Pinheiro551, Embaixador Francisco Negrão de Lima552 e diplomata 

Gilberto Velloso553.  

 Sintomático é que alguns dos homenageados acompanhariam Havelange até a 

presidência da FIFA em 1974, prova de como aquele momento serviu como base para a 

construção de uma aliança política duradoura. A figura de Gilberto Velloso é um dos melhores 

exemplos. Em 1970, o diplomata Gilberto Velloso acompanhou a seleção brasileira no México, 

dando apoio logístico à seleção. Seu nome foi homenageado antes mesmo de agentes-chaves 

para a campanha do México, como o próprio Antônio Galloti, José Ermírio de Moraes e o chefe 

de delegação Antônio do Passo. A pedido do próprio Havelange, Gilberto Velloso foi o 

diplomata escalado para acompanhar o Congresso de Frankfurt em 1974. Velloso estava no 

Brasil naquele momento, e viajou apenas para acompanhar o evento. Por uma coincidência, 

 
544 Quase todas as informações biográficas que encontrei foram retiradas dos verbetes do Dicionário Histórico-

Biográfico Brasileiro, organizado e produzido pelo CPDOC. PAULA, Christiane Jalles de (coord.); LATTMAN-

WELTMAN, Fernando (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

Ministro da Aeronáutica entre 1969 e 1971. Por ocasião do falecimento de Costa e Silva, compôs a Junta Militar 

que governou o país entre agosto e outubro de 1969.  
545 Siseno Ramos Sarmento foi comandante do I Exército entre 1968 e 1971. Ele chegou a ser cogitado para ser 

presidente da República em 1969, mas, no final, o escolhido foi Médici. Também era o diretor da Escola de 

Educação Física do Exército. Verbete SARMENTO, Siseno Ramos. In: PAULA, Christiane Jalles de (coord.); 

LATTMAN-WELTMAN, Fernando (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. Disponível em http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-biografico/siseno-ramos-sarmento. 

Acesso em: 19 maio 2019. Verbete não assinado.  
546 Chefe da Força Aérea Brasileira (FAB). 
547 General de Divisão Antônio Jorge Correa, chefe da divisão de pesquisa do Exército entre 1972 e 1974. 

Nomeado em julho de 1972 para organizar os preparativos dos festejos da Independência. Tinha ligações com a 

escola de educação física do exército e com o pentatlo militar. CORREA, ANTÔNIO JORGE. PAULA, Christiane 

Jalles de (coord.); LATTMAN-WELTMAN, Fernando (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio 

de Janeiro: FGV, 2010. Disponível em http://www.fgv.br/CPDOC/ACERVO/dicionarios/verbete-

biografico/correia-antonio-jorge. Acesso em: 20 maio 2019. Verbete não assinado. 
548 Diretor da Escola Naval.  
549 Jarbas Passarinho era Ministro da Educação e Cultura (1969-1974) à época. Ver COUTINHO, Amélia; 

MOURA, Gisela; JUNQUEIRA, Eduardo. Passarinho, Jarbas Gonçalves. In: PAULA, Christiane Jalles de 

(coord.); LATTMAN-WELTMAN, Fernando (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de 

Janeiro: FGV, 2010. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jarbas-

goncalves-passarinho. Acesso em: 20 maio 2019.  
550 Comandante da seção de ensino da Força Aérea Brasileira (FAB.)  
551 Embaixador do Brasil no México. Depois, foi Embaixador do Brasil em Bonn. 
552 Negrão de Lima era governador do Estado da Guanabara (1965-1971) à época da premiação. Conferir MALIN, 

Mauro. Lima, Francisco Negrão de. In: PAULA, Christiane Jalles de (coord.); LATTMAN-WELTMAN, 

Fernando (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 2010. Disponível em 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/francisco-negrao-de-lima. Acesso em: 20 maio 

2019. 
553 Segundo-secretário à época, diplomata do quadro do Itamaraty. Gilberto chegou a ser chanceler no governo 

Fernando Henrique Cardoso.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jarbas-goncalves-passarinho
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jarbas-goncalves-passarinho
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João Pinheiro (que fora Embaixador do Brasil no México em 1970) era o Embaixador do Brasil 

em Bonn (Alemanha Ocidental). O caso será explorado mais adiante, mas Velloso teve papel 

fundamental para amenizar o discurso de Havelange pró-China no Congresso de 1974, e 

dissolver um princípio de crise entre o então eleito presidente da FIFA e o Itamaraty.554 

  Por uma questão hierárquica, os militares apareceram à frente na lista de homenageados. 

Exceção feita a três embaixadores e um diplomata, os outros sete primeiros da lista nomeados 

como beneméritos eram militares de carreira. A biografia dos militares condecorados pela CBD 

indica um recorte técnico – todos eram os diretores e/ou responsáveis pelos departamentos de 

pesquisa e ensino da Escola Naval, da Escola de Educação Física do Exército e da Aeronáutica. 

Esses setores foram aqueles que deram o suporte técnico-intelectual à preparação física da 

seleção. Por outro lado, a vitória simbolizava, de certa forma, a reconciliação de Havelange 

com os principais setores do governo militar: depois de vencer a Copa do Mundo em 1970, 

quem haveria de contestar sua posição publicamente? Uma figura próxima a Havelange era o 

General Siseno Sarmento. Ligado à Escola de Educação Física do Exército, Siseno Sarmento 

viabilizou a estruturação do plano de trabalho da seleção. Sarmento era figura frequente tanto 

na CBD quanto nos jantares promovidos pelos empresários, que atuaram na defesa da Seleção 

de 1970. Vale dizer que Siseno foi um dos arquitetos intelectuais das políticas de repressão, 

tendo montado boa parte da estrutura do Centro de Operações para a Defesa Interna (CODI). 

Naquela noite, Siseno era um dos beneméritos da CBD.555  

 Havelange certamente se valeu do clima de euforia para se reaproximar do governo, 

solapando qualquer rusga criada com a derrota de 1966. Certo é que, a partir de 1970, os 

conflitos entre o governo e Havelange, que haviam permeado o clima da CBD entre 1966 e 

1969, cessam completamente. De uma pessoa vista com desconfiança pela cúpula militar, 

Havelange passa a ser confundido com um agente da própria burocracia. Neste momento, 

 
554 EMBAIXADA DO BRASIL EM BONN. Ofício nº 285. Secreto/Urgente. Destinatário: Secretaria de Estado. 

Índice – Eleição do Senhor João Havelange para a presidência da FIFA. A questão RPC/República Popular da 

China. 1 ofício. Arquivo Itamaraty, Brasília – DF. Ver a subseção, “China – ato final.” 
555 “Como comandante do I Exército, Siseno Sarmento criou o Centro de Operação para a Defesa Interna (CODI), 

órgão destinado a combater a subversão e sediado no Rio de Janeiro, mais tarde transformado no Departamento 

de Operações Internas. (DOI). Foi principalmente durante sua gestão, marcada em todo o país por um confronto 

entre grupos armados de esquerda e as forças da repressão, que o CODI funcionou mais ativamente, notabilizando-

se pela severidade com que desempenhou suas funções, o que lhe valeu acusação de maus tratos a prisioneiros 

políticos. Em novembro de 1970, a pretexto de prevenir manifestação pelo primeiro aniversário da morte do líder 

comunista Carlos Marighella e coincidindo com a realização de eleições de parlamentares em nível nacional, 

Siseno dirigiu uma das maiores operações militares antissubversivas que tiveram lugar desde 1964, da qual 

resultou a prisão de cerca de três mil pessoas.” SARMENTO, Siseno Ramos. In: PAULA, Christiane Jalles de 

(coord.); LATTMAN-WELTMAN, Fernando (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de 

Janeiro: FGV, 2010. Disponível em http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-biografico/siseno-

ramos-sarmento. Acesso em: 19 maio 2019. Verbete não assinado.   



244 

 

 

adensam as relações entre Havelange e os órgãos do governo, em particular o Ministério da 

Educação e Cultura, na figura de Jarbas Passarinho, e o próprio Itamaraty.556 

 De toda a sorte, quando se examina a lista na sua totalidade, ela nos mostra como a 

maior parte dela é composta de integrantes da sociedade civil. Eram jornalistas (Isaac Amar, 

Carlos Alberto Pinheiro, Ricardo Serran), presidentes de clube de futebol (Francisco Laport, 

Fluminense; Wadih Helu, Corinthians; Laudo Natel, São Paulo), políticos, empreiteiros (Gil 

Cezar, engenheiro responsável pela construção do Mineirão), empresários e banqueiros 

(Galloti, Bellini Cunha, Ney Carvalho). Boa parte daqueles que premiariam Havelange nos 

anos seguintes foram, em um momento anterior, homenageados pela Confederação Brasileira 

de Desportos. Foram esses setores e indivíduos que deram sustentação ideológica, material e 

prática a sua candidatura à presidência da FIFA. Central foi a aliança entre Havelange e grupos 

empresariais. Uma vez recebidos os prêmios, a formação do vínculo obrigava ambas as partes 

a se retribuírem mutuamente. No arquivo do Comitê Olímpico Internacional, é possível analisar 

a correspondência de Havelange na qual ele pede ingressos, lugares e reservas de hotel para os 

amigos empresários (como Ney Carvalho e Antônio Carlos de Almeida Braga) que o 

acompanharam na sua eleição à presidência da FIFA. 

 Embora Walther Salles tenha se apresentado como um símbolo dos empresários 

engajados na defesa da seleção nacional, ele não se envolveria mais nem com a CBD, muito 

menos com a campanha de Havelange à presidência da FIFA. A premiação da CBD é, de certa 

forma, a contraprestação pelo tempo dispendido e pelo engajamento da classe dos empresários. 

Era também uma forma de compartilhar com esse grupo os lucros simbólicos do tricampeonato. 

Aquela era uma vitória da nação, e o lugar dos empresários tinha papel relevante no evento. 

Para Havelange, esse foi também um momento de formação de uma rede. Outros empresários, 

que se engajaram em defesa da seleção de 1970, continuariam firmes a seu lado, dando suporte 

material e econômico a sua campanha à presidência da FIFA. Para além dos amigos, como Ney 

Carvalho ou Antônio Carlos de Almeida Braga, o caso mais notório é o de José Ermírio de 

Morais (FIESP e Votorantim), convidado pela CBD para representar o Brasil no Congresso de 

Frankfurt. Três anos antes, Morais era um dos homenageados com a benemerência da CBD. 

Em parte, o apoio dos empresários se explica pelo espírito de corpo – a vitória de Havelange 

na FIFA foi vista como um símbolo da capacidade técnica e da organização econômica desse 

 
556 Os biógrafos de Havelange mostraram como ele tinha maior trânsito com o chamado grupo militar ligado a 

figura de Médici do que ao grupo ligado a pessoa do Geisel. Essa pode ser outra pista, mas o que parece crucial 

são as possibilidades de ação aberta pela vitória do Brasil. RODRIGUES, Ernesto. Jogo duro: a história de João 

Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007.  
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grupo. Havelange era “um empresário brasileiro na FIFA”, conforme trazia o editorial da 

Revista Comércio & Mercados, em julho de 1974. No dia 11 de junho de 1974, quando se 

tornou presidente da FIFA, Havelange não estava sozinho.557 

 

 
557 ENTREVISTA – Um empresário brasileiro na FIFA. Comércio e Mercados: um órgão da confederação 

nacional do comércio, do SESC e do SENAC, Rio de Janeiro, Ano VIII, número 84, 1974. 



246 

 

 

PARTE III – O MUNDO QUE NÓS PERDEMOS? A CRISE POLÍTICA DA FIFA NA 

FORMAÇÃO DE UMA NOVA ORDEM INSTITUCIONAL ESPORTIVA  

  
  
  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foi bom te ver em Lausanne. Acredito que tenha sido uma das 

últimas vezes em função do resultado eleitoral da FIFA. Lamento 

que o black power, a corrupção e o suborno tenham tomado conta 

do nosso Congresso”. Stanley Rous, 16 de junho de 1974. 

  

“Tinha esperança de escrever-lhe uma carta mais entusiasmada 

depois do Congresso de Frankfurt. As palavras falham agora, e 

não sou capaz de fazer nenhum comentário. A velha ordem das 

coisas realmente mudou”, resposta de H. R. Banks, Diretor 

Técnico do Comitê Olímpico Internacional, para Stanley Rous, 

24 de junho de 1974. 

 

“Sou o Presidente da FIFA por confiança da maioria de suas 

entidades filiadas, mas a crédito do Brasil.” 

João Havelange,  

Discurso no Country Clube do Rio de Janeiro, 04 de março de 

1975.  
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5 NO CORAÇÃO DO MILAGRE: CABOS ELEITORAIS E PROPAGANDA 

POLÍTICA NA ELEIÇÃO DE HAVELANGE À PRESIDÊNCIA DA FIFA (1968-1974)  

  

 

“Em São Paulo, ao lado de João Havelange, senti bater o coração do 

milagre brasileiro” 

                                         Max Urbini558 

 

“O coração, a alma deste corpo imenso se chama João Havelange” 

      Alfredo Curvello559 

 

 

5.1 AMARRANDO OS NÓS  

  

Por volta de 1970, a crise institucional da FIFA e o sucesso de Havelange como dirigente 

no espaço nacional brasileiro e sul-americano eram realidades simultâneas. Como e quando 

estas duas histórias se entrecruzam? Dizendo de outra forma: em que momento a crise das 

instituições esportivas encontrou a figura de João Havelange? Como o projeto político de João 

Havelange foi capaz de se apresentar como solução para a crise política da FIFA? Em 

retrospectiva, parece fácil avaliar que a aliança entre o bloco afro-asiático e a América do Sul 

era o caminho natural na contestação do domínio europeu na FIFA. No entanto, essa aliança só 

foi possível graças à mediação de atores da sociedade civil brasileira e da sociedade esportiva 

internacional. A existência de laços e redes que existiam em paralelo tanto ao sucesso de 

Havelange no Brasil quanto à crise da FIFA foram fundamentais para o triunfo do presidente 

brasileiro em 1974. Descrever e desatar estas redes políticas que deram suporte ao projeto de 

Havelange na FIFA é o objetivo primeiro deste capítulo. 

Um bom ponto de partida para esta discussão é situar o início de um projeto político em 

torno de Havelange. Neste quesito, 1968 é o ano-chave para o lançamento não oficial da sua 

candidatura. No âmbito interno, a situação de Havelange se complicava com os expurgos 

políticos promovidos pela ditadura empresarial-militar. Que Havelange tenha aventado a 

candidatura à FIFA como uma espécie de exílio político voluntário não é uma hipótese a ser 

descartada. Com aumento da restrição aos direitos civis, o presidente da CBD sabia que sua 

sobrevivência política dependia diretamente dos resultados da Copa do Mundo do México, e 

apostou alto para vencê-la. Neste aspecto, vale ressaltar que a sua candidatura à presidência da 

FIFA só é oficialmente lançada no dia 12 de agosto de 1970, após a vitória do Brasil no México. 

 
558 URBINI, Max. Com Havelange para o ano 2000. In: COARACY, Vivaldo. João Havelange – determinação 

e coragem. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1978. p. 239. Este texto foi publicado originalmente na revista 

France Football em 1972, e republicado (em francês e português) no Boletim da CBD.  
559 CURVELLO, Alfredo. O coração da CBD. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n. 30, ago. 1973.  
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O bom resultado no mundial garantiu o ambiente interno necessário para uma candidatura à 

presidência da FIFA.560 

Na mesma proporção, o ano de 1968 representa o ponto de virada e a melhoria das 

condições externas. Com a derrota do projeto político de GANEFO, que visava a construir uma 

alternativa institucional à FIFA e ao COI, os delegados internacionais do Terceiro Mundo 

sabem que a chance de ter seus pleitos atendidos passa já não mais pela via revolucionária no 

sentido de tentar criar uma instituição rival, mas sim pela via institucional das reformas. Na 

primeira metade da década de 1960, as pressões vieram majoritariamente do continente asiático. 

De 1965 em diante, a liderança e as intervenções mais firmes emergem do bloco africano. Em 

parte, isso se deve ao fato de que a cronologia das independências africanas é posterior à 

asiática. As independências dos países africanos avançam até mesmo a primeira metade da 

década de 1970 com os casos das colônias de Portugal. Mas, por volta de 1968, o continente 

estava praticamente liberado do jugo do colonialismo.561 Com a conclusão dos processos de 

independência, os delegados esportivos podem se articular nas instituições esportivas. Neste 

caso, a expulsão da África do Sul e mais verbas para os programas de desenvolvimento eram 

suas principais demandas.562 

O problema é que, sem uma alternativa concreta como horizonte político, os delegados 

do Terceiro Mundo voltam a se encontrar em posição fragilizada dentro das instituições 

esportivas. Como a testar a relação de forças, o Comitê Olímpico Internacional decide readmitir 

a África do Sul para a disputa dos Jogos da Cidade do México. Nos países do bloco afro-

asiático, a reação é imediata, e o instrumento político do boicote aos Jogos Olímpicos do 

México em 1968 é acionado. É interessante observar que Havelange, então membro do COI, se 

manifesta contra a decisão do Comitê Executivo em readmitir a África do Sul. Nessa ocasião, 

foi o único membro latino-americano a marchar ao lado do bloco afro-asiático, contrário à 

decisão que permitiu à África do Sul regressar ao movimento olímpico.563 

No ano seguinte, em novembro de 1969, em uma reunião de preparativos para a Copa 

do Mundo do México, a ideia de lançar a candidatura de um sul-americano à presidência da 

 
560 Estas discussões foram conduzidas em boa medida nos capítulos 3 e 4 desta tese.  
561 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998; OSTERHAMMELL, 

Jurgen. Decolonization: a short history. Princeton: Princeton University Press, 2017.  
562 DARBY, Paul. Africa, Third World Solidarity and the Fifa presidency. In: ______. Africa, Football and FIFA: 

Politics, Colonialism and Resistance. Portland: Frank Cass, 1998. p. 57-85. 
563 HAVELANGE, João. [Carta de João Havelange ao COI sobre a África do Sul]. Rio de Janeiro, 13 mar. 

1968. 1 carta. “Sujet affaire afrique sud somme opinion demande revision doit etre soumise commission executive. 

Cio salutations. Havelange”. O contraste da sobriedade de Havelange com a reação indiana, por exemplo: “Many 

countries have decided to pull out of the Mexico Olympic Games, if South African participate.”, CARTA de Nova 

Déli, 23 de março de 1968. Reactions des CNO suíte a la decision de la Session, février-avril, 1968 (em ordem 

alfabética), DRMOL AFRIS/015 7775.  
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FIFA começa a ganhar forma. Recolhidas pelo biógrafo de Havelange, Ernesto Rodrigues, as 

fontes orais circunscrevem a uma reunião de Guadalajara no México o lançamento não oficial 

da candidatura de Havelange.564 Ao menos parcialmente, as fontes impressas corroboram a 

versão de Ernesto Rodrigues. Numa reunião do conselho de organização para a Copa do 

Mundo, em 1969, Guillermo Cañedo, então presidente da Federação de Futebol no México e 

do Comitê Organizador da Copa do Mundo, teria sugerido fazer um torneio no Brasil. Àquela 

altura, o México encontrava problema para concluir as obras dos estádios para a Copa do 

Mundo. Havelange respondera que, no Brasil, havia de oito a dez estádios aptos a receber uma 

Copa do Mundo, mas lamentou que os mundiais já tivessem sede estabelecidas até 1986.565 Foi 

quando o dirigente mexicano interveio: “E por que não”, teria dito Cañedo, “fazer um torneio 

no Brasil para que ele apresente ao mundo o que ele tem de melhor em instalações 

esportivas?”.566 A ideia de se fazer um torneio internacional de futebol no Brasil origina-se 

junto com a candidatura de Havelange à presidência da FIFA. Um torneio de futebol seria visto 

como uma forma de apresentar não apenas as instalações esportivas do Brasil ao mundo, mas 

o próprio país e a administração de Havelange à frente do futebol nacional. Em 1972, o Torneio 

em comemoração ao sesquicentenário da Independência do Brasil cumpriria o propósito com 

perfeição. A largada na corrida à presidência da FIFA estava dada. 

Um dos principais pontos do programa de campanha de Havelange para a FIFA era a 

promessa de reproduzir em termos globais o que ele havia feito no Brasil. Para tal, era 

necessário construir uma determinada ideia de Brasil. Para convencer os delegados da FIFA, 

era preciso trazê-los ao Brasil, fazer com que eles admirassem de perto o modelo brasileiro. 

Neste aspecto, o desafio era vender o caso brasileiro como um modelo de desenvolvimento 

econômico e esportivo, embalado para exportação. Assim, o período de 1970 a 1974 se converte 

em momento de intensa circulação de dirigentes do futebol mundial pelo espaço nacional 

brasileiro.   

De 1968 a 1974, o Brasil cresceu à razão de 10% ao ano, e as perspectivas econômicas 

no longo prazo eram positivas. No jargão de época, incorporado a posteriori pela historiografia, 

esse período ficou conhecido como o do “Milagre Brasileiro”. Em termos econômicos, a 

expectativa crescente era que o desenvolvimento econômico do Brasil repetisse o sucesso 

econômico do Japão – o chamado “milagre japonês” – na década anterior. O constante 

 
564 RODRIGUES, Ernesto. Jogo duro – a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
565 Na ordem, México, 1970, Alemanha, 1974, Argentina, 1978, Espanha, 1982, e Colômbia, 1986. Esta última 

competição não se realizou na Colômbia, mas, uma vez ainda, no México, devido a um terremoto naquele ano. 
566 PROGRAMA Oficial. Torneio da Independência. Boletim Extra da CBD, Rio de Janeiro, n. 3, junho de 1972, 

p. 2. 
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crescimento brasileiro fazia o mundo crer que, em pouco tempo, se chegaria ao patamar das 

nações desenvolvidas tanto em termos de PIB quanto renda per capita. Mais do que mero 

crescimento econômico, a atmosfera do Milagre deve ser compreendida como um momento 

histórico sui generis. Nas palavras de Janaina Cordeiro, é preciso “compreender o Milagre de 

forma mais ampla, como um modo de estar no mundo naquele momento e que, para além das 

possibilidades de ascensão econômica, oferecia uma determinada visão do passado e 

expectativas de um futuro promissor”. 567 Enquanto perdurou, o Milagre modulou o discurso 

de diversos setores da sociedade civil, e foi mesmo capaz uma espécie de ethos histórico. Essa 

ambiência histórica se caracterizava pela retórica de que se formava no Brasil uma espécie de 

civilização tropical. Conforme será observado, o material de campanha de Havelange à 

presidência da FIFA estava saturado dessa gramática política do Milagre.  

Para que Havelange fosse bem-sucedido, era necessário fazer circular essas ideias e, 

para tanto, o papel da burocracia estatal foi central. O Ministério das Relações Exteriores – o 

Itamaraty – o auxiliou de forma direta, prestando auxílio em suas viagens para o exterior. Antes 

de ser eleito presidente da FIFA, Havelange se reuniu com o então chanceler Azeredo da 

Silveira, conforme indica a agenda do Embaixador depositada na FGV.568 Os documentos do 

Itamaraty mostram como Havelange visitou cerca de oitenta países, ciceroneado por jornalistas, 

empresários do ramo de futebol e indivíduos ligados ao capital financeiro.569 Sabe-se também 

que dois funcionários de carreira – Iuri Kler, em Moscou, e Peter Pullen, em Londres – foram 

designados pelo ministério para se dedicar em tempo integral à candidatura de Havelange.  

Mas o que é interessante é que Havelange foi mesmo capaz de criar uma diplomacia 

paralela. Em 1971, o Boletim da CBD faz alusão aos “Embaixadores do Esporte Nacional”.570 

Divididos por zonas, Paulo Costa (França), João Tello (México), M. de Freitas (Sydney), 

 
567 CORDEIRO, Janaína. Lembrar o passado, festejar o presente: as comemorações do Sesquicentenário da 

Independência entre consenso e consentimento. (2015). Tese (Doutorado em História Social), Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. p. 303. 
568 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Encontro com Havelange, 24 de junho de 1974. 

Apontamento na agenda do ministro Azeredo da Silveira. AAS mre ag 1974.03.13. Arquivo do CPDOC, Rio de 

Janeiro. “Agenda com os compromissos diários de Azeredo da Silveira durante sua gestão na pasta das Relações 

Exteriores. O dossiê inclui uma relação de diplomatas e personalidades recebidas nesse período e a listagem dos 

discursos e pronunciamentos proferidos pelo titular.”.  
569 CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM SYDNEY. Passagem por Sydney do Presidente João Havelange. 

1 relatório. 17 fev. 1972, Pasta Foot-boll, 540.6341 (00), 1971-1980. 
570 “Representação da CBD em três continentes. Para facilitar as relações internacionais, entre os diversos órgãos 

e a CBD, é que o Presidente João Havelange incentivou a criação de representações em vários países funcionando 

como embaixadores do esporte nacional. Os representantes da CBD comparecem às festividades para as quais a 

entidade foi convidada, fazem os contatos quando interessa à CBD, além de providenciar a recepção nas visitas de 

dirigentes ou de atletas. Eis os cinco representantes da CBD, com seus endereços – Aurélio Pereira Martins 

(Portugal), João Tello (México), M. de Freitas (Sydney), Paulo Costa (França), Peter Pullen. BOLETIM DA CBD, 

Rio de Janeiro, n.15, jul. 1971. p. 41. 
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Aurélio Pereira Martins (Portugal) e Werner Pisch (Alemanha) prestavam auxílio direto a 

Havelange, além, é claro, de Peter Pullen (Inglaterra) e Iuri Kler (Moscou). À exceção dos dois 

últimos, não havia nenhuma relação direta destes indivíduos com o Ministério das Relações 

Exteriores. Eles eram diplomatas da CBD. Embora não apareça nas fontes escritas, Havelange 

fez menção, em entrevista publicada parcialmente no site Ludopédio, a uma representante na 

China.571 De qualquer forma, os “representantes da CBD” situados na Europa se reuniam 

periodicamente em Paris para definir os rumos políticos da candidatura.572 A eles, caberia 

fornecer subsídios políticos a Havelange para que, em suas reuniões com os dirigentes locais, 

já tivesse uma espécie de panorama da região e soubesse de antemão o que oferecer e como 

agir nas negociações com os dirigentes locais. Nessa mesma linha, assim que Havelange 

consolidou sua candidatura à presidência da FIFA, ele tentou emplacar um nome nos três 

principais comitês da FIFA. Carlos Alberto Parreira foi chamado a integrar o Comitê de 

Desenvolvimento Técnico573; Abílio de Almeida, o Comitê Executivo574; e Peter Pullen, o 

Comitê de Imprensa da FIFA.575 De 1970 em diante, Pullen passou a escrever em inglês artigos 

para o boletim da FIFA, o FIFA News, apresentando o futebol brasileiro ao mundo.576 

Para além dessa diplomacia paralela, a campanha mobilizou uma série de agentes da 

sociedade civil que não trabalhavam diretamente para Havelange. Empresários – em particular 

aqueles ligados ao setor financeiro, bolsa de valores e o setor de seguros – o acompanharam em 

suas viagens de campanha. Estes empresários financiavam o Boletim da CBD, através da 

inserção de pequenos anúncios. Light, General Electric, Coca-Cola, Instituto Brasileiro do 

Café, Atlântica Seguros, Corretora Ney Carvalho são exemplos dos principais anunciantes do 

 
571 “Eu, ao invés, de vir pra casa para estar com ele, eu fui a um encontro na China. E eu tinha o endereço de uma 

moça, de uma senhora, que era chinesa, foragida do regime do Chiang Kai-Chek, da China, não é? Mao Tsé-Tung. 

Mao Tsé-Tung. Exatamente. E morava em Hong Kong e quando eu toquei a campainha, ninguém atendeu. Eu 

voltei, eu perguntei, “não tem gente?”. Eu toquei, até que ela abriu uma fresta da porta, eu disse quem era, eu 

entrei. Essa senhora falava português, tinha estado aqui, o pai dela tinha sido embaixador da China aqui no Brasil, 

falava francês divinamente bem, inglês, e então, eu disse a ela: “eu estou chegando” e fiz ela minha representante 

naquela área toda. E eu estou preocupado, porque eu telefonei e fiz carta e não respondeu, ela mora em Paris hoje. 

Toda vez que nós vamos, Ana Maria vai buscá-la e nós almoçamos juntos. E a trouxemos aqui ao Brasil, tudo. E 

essa moça é que me orientava de tudo. Eu na Inglaterra tinha o Peter Pullen, dentro da zona inglesa, me orientava 

de tudo. Eu tinha o Pisch, na Alemanha, pela língua, me orientava de tudo. Em Portugal, eu tinha o, meu Deus, 

aliás muito meu amigo, já morreu, e tudo, também, então, eu quando chegava, eu quando de abrir a boca, eu estava 

com eles, eles me diziam, não diz isso, não diz isso, não diz isso.” HAVELANGE, João. João Havelange. 

[Entrevista cedida a] Katia Rubio; Sergio Settani Giglio. Rio de Janeiro, jan. 2012. Ludopédio, 9 maio 2012. 

Disponível em: https://www.ludopedio.com.br/entrevistas/joao-havelange/. Acesso em: 15 jul. 2019.  
572 PULLEN, Peter. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro [2003-2004]. Acervo pessoal 

Ernesto Rodrigues.  
573 HAVELANGE, João. [Correspondência]. Destinatário: Helmut Käser. Carta de Havelange a Helmut Käser 

recomendando Carlos Alberto Parreira e com seu currículo em anexo, [Rio de Janeiro], 30 set. 1970. 1 carta. 
574 FIFA NEWS. Zürich, n. 84, 1970. 
575 Ibid. 
576 Sobre os artigos de Pullen, ver subseção adiante “O desenvolvimento à brasileira”. 
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Boletim. A Cia. Atlântica Seguros, da qual Havelange era diretor, publicou um pôster de 

Havelange eleito presidente da FIFA e o fez circular em revistas brasileiras para celebrar. Para 

estes indivíduos, a vitória de Havelange representaria o triunfo da classe empresarial brasileira 

no exterior. Existem, inclusive, indícios de que empresários do setor financeiro colocaram 

dinheiro próprio para financiar a campanha à presidência da FIFA. No entanto, Havelange, 

quando confrontado com essa informação, a negou, afirmando ter utilizado exclusivamente dos 

próprios recursos.577  

 

Figura 25 – Havelange, em viagem ao Egito, acompanhado de seu amigo Ney Carvalho, corretor da 

Bolsa de Valores, Anna Maria Havelange e a esposa de Ney Carvalho. 

 

 
 

Fonte: Acervo João Havelange. Arquivo Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 

Na impossibilidade de descrever a totalidade das redes tecidas por Havelange, este 

capítulo analisa a trajetória e ascensão de Elias Zaccour. Zaccour foi o principal cabo eleitoral 

de Havelange, estando ao seu lado na campanha. Fluente no árabe e no francês, Zaccour era o 

“representante” não oficial da CBD na “zona africana”. Partiu dele a iniciativa de apresentar 

 
577 RODRIGUES, Ernesto. Conversa com JH. Filme. Direção: Ernesto Rodrigues. Produção: Ernesto Rodrigues. 

2014. (93 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z7rYD9hGukI. Acesso em 2 set. 2019. 
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(também no ano de 1969) o presidente da Federação Argelina de Futebol, Mohamed Maouche, 

a Havelange. Maouche faleceu em um acidente de avião em 1971, mas o encontro foi 

fundamental para que Havelange começasse a construir a unidade do continente africano em 

torno da sua candidatura. Ao contrário dos demais aliados de Havelange, membros ligados à 

sociedade civil empresarial ou à burocracia pública, Zaccour trabalhava diretamente com 

futebol, fazendo do esporte a sua profissão. Na parceria com Havelange, Zaccour via a 

possibilidade de ampliar significativamente seus ganhos. Mas ele também foi o mediador 

cultural que uniu a crise política da FIFA à trajetória individual de Havelange. Uma vez 

apresentados, o passo seguinte era trazê-los ao Brasil, convencendo-os de que aqui eles 

encontrariam as respostas para os seus problemas e angústias. Nesta linha, a segunda parte do 

capítulo é, então, sobre este Brasil apresentado aos delegados da África e do mundo. Uma 

viagem ao coração do Milagre Brasileiro.  

 

5.2 DE SANTOS A ADIS ABEBA  

 

Via de regra, a história do futebol tem sido narrada em uma linha evolutiva.578 Não raro, 

os historiadores contam uma passagem de um futebol puro para um futebol gerido pelo mercado 

e pelas relações capitalistas. De forma ampla, a bibliografia localiza essa passagem entre a 

década de 1970 e o começo dos anos 1980. No processo de conversão do futebol-espetáculo 

em mercadoria, a eleição de Havelange à presidência da FIFA teria tido um papel central. 

Depois que Havelange se aliou à Coca-Cola e à Adidas, o caminho era sem volta. O problema 

aqui é que nenhuma das empresas tomou partido na eleição de Havelange à presidência da 

FIFA. Pelo contrário, os indícios mostram como essas alianças foram posteriores à eleição, e 

que a Adidas fez campanha direta para Stanley Rous.579        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
578 Cf., por exemplo, PRONI, Marcelo Weishaupt. A metamorfose do futebol. Campinas: UNICAMP, 2000. 

KING, Anthony. End of the terraces: The transformation of English football in the 1990s. London: Bloomsbury 

Publishing, 2002; ALVITO, Marcos. A parte que te cabe neste latifúndio: o futebol brasileiro e a globalização. 

Análise Social, Lisboa, 179, p. 451-474, 2006. 
579 RODRIGUES, Ernesto. Jogo duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
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Figura 26 – Zé da Gama, empresário de futebol, exibe dinheiro vivo na chegada ao aeroporto do 

Galeão, 1959 

 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Coleção “A última hora”. 

 

 

Para a bibliografia, a sociogênese dos empresários de futebol acompanhou as medidas 

de Havelange para transformar o mercado futebolístico em um negócio lucrativo. O problema 

é que já na década de 1950 o futebol havia se tornado um esporte relativamente globalizado, e 

diversos agentes viam nele a possibilidade de ascensão social. A centralidade dos empresários 

no processo de globalização esportiva foi fenômeno percebido pelos seus próprios 

contemporâneos. Apesar disso, salvo duas exceções, a bibliografia da área silencia sobre o 

papel dos empresários de futebol na globalização do futebol. Comumente, este silêncio é 

atribuído à escassez de fontes históricas ou, no caso de pesquisas etnográficas, à dificuldade em 

se ter acesso a esses agentes. Na verdade, os dois autores que se dispuseram a pesquisar sobre 

esses agentes se restringiram a tecer considerações sobre a relação entre empresários de futebol 

e a globalização contemporânea do futebol (1980 em diante).580 Na direção contrária, a hipótese 

 
580 Neste quesito, Arlei Damo é um antropólogo interessado na formação de um mercado de jogadores de futebol 

periférico, o Brasil, e a exportação dos jogadores brasileiros à Europa. Nesta conjuntura, os empresários são 

descritos como “mercadores do dom”, com a habilidade de ler uma dada situação social e intervir. Stanlislaw 

Frankiew, por sua vez, faz uma sociologia histórica à Pierre Bourdieu desses agentes, interessado na 

“institucionalizacão da profissão de empresário de futebol”. Assim, o arco temporal escolhido faz com que os 



255 

 

 

aqui é de que a existência de um mercado futebolístico internacional pulsante e a centralidade 

dos clubes brasileiros nele foi uma das condições necessárias para o triunfo de Havelange em 

1974.  De certa forma, a eleição de Havelange é o encerramento de quase duas décadas de 

intensa atuação e circulação de agentes situados no espaço brasileiro ao redor do globo. De um 

lado, Havelange se valeu tanto das redes construídas pelos clubes e empresários brasileiros no 

exterior quanto do prestígio do futebol brasileiro. A vitória do Brasil em 1958 foi fundamental 

para que se alterassem as percepções internacionais acerca do lugar do futebol brasileiro. Nesta 

ocasião, um dos jornalistas mais influentes do mundo, Gabriel Hanôt, da France Football, 

comparou a vitória na Copa do Mundo de 1958 à “bomba de Hiroshima do mundo do 

futebol”.581 O efeito de representação parece evidente: à semelhança do final da II Guerra 

Mundial,  a vitória do futebol brasileiro refunda a ordem futebolística internacional. Daí em 

diante, o futebol brasileiro começa a ser objeto de desejo para o consumo do público europeu. 

Os clubes e os jogadores brasileiros passam a ter um valor alto de mercado, e as equipes 

europeias estão dispostas a pagar um preço alto para consumir esse produto. Levados adiante 

por agentes de futebol entre 1958 e 1974, as equipes e os jogadores brasileiros circularam em 

boa parte dos países afiliados à FIFA. Para se ter uma ideia da amplitude desse mercado 

futebolístico e do papel dos empresários nele, os jornais cariocas falam em uma “guerra dos 

empresários” pelo controle dos clubes.582 Mesmo antes de o Brasil vencer a Copa do Mundo, 

em 1958, já é possível localizar ao menos uma dezena de empresários circulando em território 

brasileiro. Entretanto, a ordem de grandeza desse mercado para os clubes brasileiros se altera 

significativamente após a conquista da Jules Rimet. 

Uma das características estruturantes desse mercado era a de ser dependente das 

relações pessoais travadas por empresários, dirigentes e seus respectivos clubes. Trata-se, 

assim, de um mercado que parece se orientar para a formação de redes clientelares. Numa 

 
autores limitem a ação dos empresários à comercialização de jogadores, quando essa esteve bem longe de ser a 

regra nos anos 1960/1970. Frankiew chega mesmo a mencionar as inúmeras tentativas de regulação da UEFA 

(União Europeia de Futebol Associação) da profissão de “agenciadores de partidas”, mas se limita a constatar que 

havia muitos empresários já nos anos 1970. FRANKIEW, Stanislaw. Une histoire des agents sportifs en France 

(1979-2004). CIES: Self-published, 2016. DAMO, Arlei. Do dom à profissão: formação de futebolistas no Brasil 

e na França. São Paulo: Aderaldo & Rotschild, 2007.   
581 FRANCE FOOTBALL. Paris, primeira quinzena de agosto de 1958. Coleção France Football. FIFA Library, 

Zürich. Gabriel Hanôt foi o fundador da Revista France Football. Sua importância para o futebol europeu é 

comparável à de Mario Filho para o futebol brasileiro. De toda a forma, a obra de Hanôt é tão duradoura que ele 

foi o idealizador do Prêmio A Bola de Ouro (Ballon D’Or), e da Liga dos Campeões da Europa. Sobre Hanôt, Cf. 

DIETSCHY, Paul. Histoire du football. Paris: Perrin, 2007. 
582 A GUERRA dos empresários. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 abr. 1956. “Hoje quem quiser não tenha 

dúvidas da briga que se firmou entre os empresários dos jogos entre Zé da Gama e os irmãos Doce; Foi misturada 

a temporada do Fluminense no México, que foi sabotada por um dos irmãos Doce. Em represália, da Gama teria 

trabalhado contra o Flamengo em Lima.”  
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entrevista com Reinaldo da Gama, filho de Zé da Gama, um dos principais empresários do 

período, ele afirmou existir uma divisão entre “os clubes do fulano” e “os clubes do sicrano”583. 

Claro está que não se pode exagerar essa divisão. Essa distinção não implicava a existência de 

uma fronteira rígida ou fechada, e certamente havia disputas entre os indivíduos pelos clubes. 

Mesmo assim, o funcionamento cotidiano indicava o controle de clubes e de rotas pelos 

empresários. Para dar um exemplo de como esse mercado funcionava, a presença do sueco 

Gunnar Goransson na diretoria do Flamengo fez com que o time visitasse a Suécia mais de uma 

vez, e travasse relações com o empresário Borg Lantz. O empresário Zaccour se consolidou no 

mercado africano e no Oriente Médio enquanto Da Gama era conhecido por suas boas relações 

no Leste Europeu e na Península Ibérica.584 Uma das formas de construír vínculos era pelo 

domínio das línguas estrangeiras, que estabelecia as balizas mais gerais sobre o espaço de 

atuação dos empresários.585 Além do espanhol do francês, do inglês e do francês, o empresário 

José da Gama aprendeu o russo e o japonês.586 Sem o domínio da língua, não haveria negócios. 

Aqueles que dominavam determinados idiomas disputavam frações análogas. Em se tratando 

de um mercado instável, que dependia da movimentação e da circulação de grandes distâncias, 

as relações pessoais tinham um peso significativo. Zaccour, por exemplo, chegou a declarar 

que preferia perder dinheiro a perder as relações construídas.587 

O exemplo extremo de um clube controlado por um empresário de futebol foi o 

Madureira, arrendado por Zé da Gama em 1959. Da Gama, àquela altura o principal empresário 

do futebol brasileiro, fez do Madureira o “seu clube”, tornando-se assim um presidente-

empresário. Não é exagero dizer que o Madureira se tornou um clube-empresa, voltado 

exclusivamente para exportação. Nesta lógica, o recrutamento de jogadores do Madureira passa 

a seguir exclusivamente a lógica do mercado.  Zé da Gama, o presidente do clube, orientava a 

contratação de jogadores que pudessem dar visibilidade ao clube no exterior (veteranos, como, 

por exemplo, Ademir de Menezes), aumentando os cachês das excursões, além do recrutamento 

de jovens jogadores de ascendência europeia, com facilidade para transferência para o exterior. 

Numa das viagens do Madureira, o empresário Zé da Gama chegou a declarar que o objetivo 

 
583 GAMA, Reinaldo da. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto Rocha. Rio de 

Janeiro, dez. 2016. 
584 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro, Acervo pessoal Ernesto 

Rodrigues, 2005. GAMA, Reinaldo da. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto 

Rocha. Rio de Janeiro, dez. 2016. A GUERRA dos empresários. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 ago. 1956. 
585 GAMA, Reinaldo da. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto Rocha. Rio de 

Janeiro, dez. 2016. 
586 ZÉ DA GAMA. Entrevista. Mundo Esportivo, [S.l.], [S.d.]. 1 recorte de jornal. Acervo pessoal de Reinaldo 

da Gama. 
587 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro, Acervo pessoal Ernesto 

Rodrigues, 2005. 
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da viagem era “que só voltassem as camisas”, e que os jogadores do Madureira fossem todos 

vendidos nas excursões.588 Entrecruzavam-se, desta forma, o mercado de excursões dos clubes 

e um mercado embrionário e incipiente de exportação de jogadores, este último muito mais 

controlado e vigiado pela FIFA do que o primeiro.   

 

 

Figura 27 – Observado por jogadores do Madureira, Da Gama entrega uma bola a Che Guevara 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Reinaldo da Gama. 

 

 

Para os empresários, o mundo se apresentava à semelhança de uma aldeia, limitado por 

uma única fronteira – a “fronteira da FIFA”. Logo após se tornar presidente do Madureira, Da 

Gama escreve ao secretário-geral da FIFA, Helmut Käser, comunicando a integralidade do seu 

projeto. “Caro Käser, tenho um plano ambicioso para o Madureira, que é dar uma volta ao 

mundo. Pretendo percorrer Ásia, África, América Central e Oceania. Solicito uma lista de 

clubes afiliados à FIFA”.589 Da Gama sabia que o Madureira só poderia enfrentar clubes 

afiliados à FIFA. O papel da FIFA como entidade internacional era vigiar e controlar esse fluxo 

de clubes, jogadores e empresários. A FIFA funcionava como uma entidade reguladora desse 

mercado internacional. Naquele momento, o mercado de circulação de clubes era mais maleável 

 
588 QUE só voltem as camisas. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 jan. 1960. 
589 GAMA, José da. [Correspondência]. Destinatário: Helmut Käser. 12 jan. 1959. 1 carta. Arquivos da FIFA. 

Confederação Brasileira de Desportos FIFA, caixa 1953-1968.  
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do que o mercado de trabalho para jogadores. No primeiro caso, a única exigência que a FIFA 

estabelecia no agendamento de partidas internacionais era que ambos os clubes postulantes 

pertencessem à FIFA. No caso de compra e de venda de jogadores, esse mercado obedecia, em 

um primeiro lugar, à regulação da própria Federação Nacional. Para autorizar a venda de um 

jogador, era preciso que a Federação Nacional estivesse de acordo e emitisse um “certificado 

de transferência”.590 Afora isso, havia leis rígidas das principais Federações Nacionais 

europeias, que limitavam o número de estrangeiros por time. As Federações Nacionais não 

apenas reconheciam umas às outras, como eram obrigadas a reconhecer o regime jurídico de 

cada Federação, sem interferir nele. A Itália, por exemplo, chegou mesmo a proibir a 

participação de estrangeiros em seus clubes na década de 1960. Aqui, havia mercados fechados 

e inacessíveis – como o dos clubes do Leste Europeu – que não aceitavam jogadores que não 

fossem amadores e nacionais. Mesmo o mercado inglês, que estabelecia um rígido teto salarial 

(“maximum wage”) e limites máximos de transferência por atleta, era bastante 

regulamentado.591 Neste sentido, é importante ter em mente que essas especificidades locais só 

se mantiveram por tanto tempo porque havia uma entidade reguladora internacional que 

legitimava e atestava estes regulamentos. O regime de certificação da FIFA era baseado na 

dependência mútua das federações nacionais, e na confiança deposta na FIFA. 

No caso da circulação de clubes, a situação era distinta. No auge da Guerra Fria, os 

clubes circularam com facilidade tanto na Europa Ocidental quanto na chamada “cortina de 

ferro”. Para ficar só no exemplo do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, Madureira, Olaria, 

América e Vasco, todos “cruzaram a fronteira” da chamada Cortina de Ferro. Essa ideia reforça 

a imagem da cortina de ferro como uma membrana “semipermeável”, como escreveu o 

historiador norte-americano Michael David-Fox. Nesta mesma época, o Spartak de Moscou e 

o Dínamo de Moscou excursionaram pelo Rio de Janeiro e por cidades do interior do Brasil na 

segunda metade da década de 1950. Os clubes socialistas possuíam uma peculiaridade em 

relação aos clubes da Europa: eles não cobravam cachê em espécie, eles ofereciam a chamada 

permuta. Os clubes socialistas eram amadores, e não podiam receber dinheiro em espécie. Para 

os empresários, era uma boa oportunidade de negócio.592 Essa relativa liberdade de circulação 

dos clubes contrastava com o controle sobre a força de trabalho dos jogadores.  

 
590 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA Statutes. FIFA: Zurich, 1968.  
591 RUSSEL, Dave. Football and the British: a Social History. Preston: University of Preston, 1997.  
592 DAVID-FOX, Michael. The Iron Curtain as Semi-Permeable Membrane: The Origins and Demise of the 

Stalinist Superiority Complex. In: BABIRACKI, Patryk (ed.); ZIMMER, Kenyon (ed.). Cold War Crossings: 

International Travel and Exchange Across the Soviet Bloc, 1940s-1960s. College Station: Texas A&M University 

Press, 2014. 
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Essa situação começa a se alterar na década de 1960, quando também o mercado de 

circulação de clubes se torna mais controlado pela FIFA. Do ponto de vista bibliográfico, a 

migração de jogadores foi objeto de uma série de artigos e de livros, mas praticamente nada foi 

dito sobre a circulação de clubes.593 O elo que unia tanto o mercado de circulação de clubes 

quanto o de jogadores eram os empresários de futebol. Neste aspecto, a reforma dos Estatutos 

da FIFA – já discutida no capítulo II – alterou e restringiu a atuação dos empresários. O objetivo 

da reforma dos estatutos era acomodar o ingresso de novos membros dentro do quadro de 

associados – sobretudo as associações africanas, que ingressariam em massa no Congresso de 

Tóquio, no ano seguinte – e das balizas institucionais. No contexto de reforma dos estatutos da 

FIFA, os dirigentes da FIFA decidem estabelecer e regulamentar a figura do empresário. Neste 

quesito, ela facultava ao empresário tanto a compra e a venda de jogadores quanto o direito de 

agendar partidas entre os clubes.594 

Essa situação se mantém até 1968, quando a venda de jogadores por parte de um agente 

foi considerada ilegal pelas normas da FIFA, após um pedido direto das associações sul-

americanas. Essas federações muito provavelmente foram afetadas com ampliação do êxodo 

dos futebolistas locais. Em 1968, as Federações Argentina, Chilena e Colombiana apresentaram 

uma moção no Congresso da FIFA pedindo o fim do artigo que liberava o agenciamento de 

jogadores de futebol.595 A moção foi aceita, e a FIFA proibiu a participação de intermediários 

na venda de atletas. O agenciamento de atletas seria proibido até a reforma dos estatutos no 

final da década de 1990, já no contexto da gestão Joseph Blatter.  

De início, o artigo previa que o empresário fosse cadastrado pelas Federações Nacionais, 

como representante legítimo dos clubes. Desta forma, sua atuação poderia ser controlada pela 

FIFA e pelas associações nacionais. Mais que isso, a partir de 1968 o empresário deveria 

fornecer uma garantia bancária de 25 mil dólares para a FIFA sempre que realizasse uma partida 

internacional. Em 1972, o artigo tinha a seguinte forma: 

 

Artigo 10 [seção regulamentos da FIFA] – Interdições relativas à participação 

de agentes no universo futebolístico. 1. A utilização de intermediários para a 

transferência de jogadores é expressamente proibida pela FIFA 2. A menos 

que as associações nacionais tenham ressalva, a participação de uma agente 

com o objetivo de lucro pode ser ocorrer no caso estrito do agendamento de 

partidas. Nesse caso, devem ser observadas as seguintes exigências a) No caso 

de partidas envolvendo equipes da mesma Confederação, o agente em questão 

 
593 Sobre a migração de jogadores, ver, por exemplo, LANFRANCHI, Pierre; TAYLOR, Matthew. Moving with 

the ball: The migration of professional footballers. Oxford: Berg, 2001. 
594 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA Statutes. Zürich: FIFA,1964. 
595 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. 37th Ordinary Congress, 1968, 

Guadalajara. Minutes […]. Fédération Internationale de Football Association, 1968. 
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deve ser reconhecido pela Confederação; b) No caso de partidas de 

Confederações Nacionais diferentes, uma garantia de 25 mil dólares deve ser 

depositada na conta da FIFA caso haja algum problema. A FIFA e a 

Confederação continental responsável devem encaminhar uma lista de 

empresários habilitados a exercer a profissão; c) a FIFA exige que o clube e o 

empresário assinem um contrato escrito; d) o clube que o empresário pretende 

representar deve apresentar por escrito uma procuração [...] e) os lucros do 

empresário não podem ultrapassar 10% do total da renda do jogo.596 

 

Para os dirigentes da FIFA, a preocupação com os empresários possuía uma natureza 

dupla. Primeiro, havia o receio de que se os empresários pudessem se fortalecer de uma tal 

forma que eles se apresentassem como uma força antagônica à FIFA, e desafiassem a ordem 

institucional estabelecida. Isso era, sem dúvida alguma, uma preocupação presente no horizonte 

político dos dirigentes da FIFA, e aparece, por exemplo, em documentos sobre o crescimento 

do futebol feminino e do futebol de salão.597 Neste sentido, a preocupação era que os 

empresários amealhassem tantos recursos que fossem capazes de desafiar a ordem vigente. Não 

à toa, a FIFA limitava o lucro dos empresários no seu regulamento. Segundo, à medida em que 

se intensificam as reclamações sobre a atuação dos empresários, os dirigentes da FIFA 

perceberam a necessidade de regular esse mercado. A documentação da FIFA (principalmente 

a correspondência com as federações nacionais) está recheada de casos de litígios entre os 

empresários e os clubes. As fraudes mais comuns diziam respeito aos empresários que mentiam 

sobre a relevância dos seus clubes: clubes da segunda divisão eram apresentados como 

campeões nacionais ou estaduais. Times que prometiam se apresentar com equipes titulares e 

se apresentavam como reservas, o que acontecia até mesmo no caso de seleções. Em 1963, a 

Federação do Egito apresentou uma moção contra a seleção brasileira por ter levado a equipe 

reserva para se apresentar no Cairo. Os egípcios se queixavam de ter pagado uma alta soma 

para ver a equipe titular, e não a reserva.598 Dívidas não pagas eram também casos bastante 

comuns nas excursões. Para citar um exemplo, em uma viagem à Nova Zelândia, o empresário 

José da Gama deixou o hotel sem pagar os custos da delegação. O caso tramitou por quase dois 

anos até que a Confederação Brasileira de Desportos assumisse para si o compromisso deixado 

pelo empresário.599   

 
596 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA Handbook. Zürich: FIFA, 

1972. Artigo 10, regulamento da FIFA.  
597 Este ponto foi discutido no primeiro capítulo desta tese.  
598 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Divers. Proces verbal de la séance, 

n. 3, 1962. Comité Executiv, London, Park Lane, 22 oct. 2963. p. 11. FIFA Archives, Zürich. 
599 Sobre isso, ver CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS. Correspondência entre a CBD e a 

FIFA. [1958-1964]. Caixa 1958-1964. FIFA Archives, Zürich. 
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Neste contexto de regulamentação da profissão de empresário de futebol, às vésperas 

do golpe de 1964, o Bonsucesso rumou para o Oriente Médio e para a África. A rota do 

Bonsucesso é descrita no jornal A Última Luta: dois jogos na Libéria, cinco jogo na Líbia, dois 

jogos em Gana, dois jogos no Senegal, três jogos na Áustria, dois na Alemanha, dois na França, 

dois na Turquia e, finalmente, dois jogos no Iraque. Um jornalista do Última Luta acompanhou 

a viagem, muito provavelmente custeado pelo empresário de futebol Elias Zaccour, o 

responsável pela excursão.600 Era a primeira viagem de Elias Zaccour. Nas palavras do 

jornalista, a viagem foi um sucesso e Zaccour despontava como um empresário extremamente 

bem-organizado, muito diferente daqueles – em particular Da Gama –  que deixavam um rastro 

de dívidas e problemas por onde passavam. Dois anos depois, Zaccour seria apresentado a João 

Havelange na Copa da Inglaterra.601 

Zaccour veio do Líbano para o Brasil na década de 1950. Ele estabeleceu bases numa 

pequena cidade do Espírito Santo, São Miguel. Assim como a maior parte dos libaneses que 

aportaram no Brasil, Zaccour enveredou pelo comércio.602 Em 1964, ano de seu ingresso na 

carreira de empresário, o mercado de circulação de clubes já é um mercado estabelecido: 

empresários, como o próprio Da Gama, haviam se consolidado e nada indicava que iriam ceder 

suas posições. Pela sua própria natureza, esse é um mercado que dificulta o estabelecimento de 

neófitos. O sucesso de Zaccour dependia diretamente da sua capacidade de construir novas 

redes e rotas. Zaccour ingressa nesse ambiente quando a profissão de empresário já é 

regulamentada. Na verdade, seu ingresso praticamente coincide com a regulamentação da 

profissão de agente futebolístico, inserida nos estatutos em 1963.603 O que a regulamentação da 

profissão de empresário faz é ampliar a dependência dos empresários em relação aos dirigentes 

 
600 BONSUCESSO vai à África. A Última Luta, Rio de Janeiro, 21 fev. 1964. 
601 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Acervo Pessoal Ernesto Rodrigues, Rio de 

Janeiro, 2004-2005. 
602 Da sua geração de imigrantes, não foram poucos os libaneses que estabeleceram relações com o campo 

futebolístico. Fadel Fadel e George Helal, que foram presidentes do Clube de Regatas do Flamengo, estão entre 

aqueles que mais obtiveram destaque. Notável neste ponto é que a maioria dos libaneses tenha escolhido o 

Flamengo, clube mais aberto a participação de novos membros, e não o Fluminense, clube mais tradicional, mais 

fechado a participação de neófitos. A maior parte se envolveu na política clubística – nela, as possibilidades de 

lucro econômico não são prioritárias, já que os dirigentes são amadores, sendo mais tangíveis as possibilidades de 

retornos simbólicos, políticos ou sociais. Para esses imigrantes, os clubes de futebol constituíam espaços culturais 

centrais para a inserção nas redes de sociabilidade brasileira. Aos comerciantes, a construção de uma rede de 

relações estável era fundamental, e o futebol era um dos caminhos de construção dessa rede.  O Flamengo usava 

o critério financeiro para admissão de novos sócios; já o Fluminense mesclava barreiras econômicas e simbólicas. 

Ser sócio do Flamengo, porém, era significativamente mais caro do que pertencer ao Fluminense. Sobre os 

dirigentes de futebol, ver minha dissertação BURLAMAQUI, Luiz Guilherme. A outra razão: os presidentes de 

futebol entre práticas e representações. 2014. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas 

e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
603 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. [Esboço]. Regulações da FIFA. 

Artigo 10. Agenciamento de jogadores. Estatutos da Federação Internacional de Futebol. Versão de 1962. 1 

esboço. 
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das Federações Nacionais e das Confederações continentais. Zaccour compreende que, para ter 

êxito, ele terá necessariamente de cooperar com eles, e não apenas com os clubes. Essa mudança 

de foco faz com que Zaccour passe a frequentar as competições internacionais, onde conhece 

boa parte dos dirigentes africanos. Neste momento, a sua trajetória encontra a de João 

Havelange.  

Diante de um mercado relativamente saturado e cada vez mais vigiado, a saída de 

Zaccour foi buscar novas rotas e outros caminhos, que ainda não haviam sido devidamente 

explorados pelos clubes brasileiros. Em 1963, embarcou para a África Ocidental, o Magrebe, 

Europa e o Oriente Médio. Nas palavras do próprio, uma viagem para “sondar a possibilidade 

de fazer negócio com futebol, eu tinha cismado com essa coisa de futebol”.604 Depois do êxito 

na viagem do Bonsucesso, Abílio de Almeida, o segundo homem da Confederação Brasileira 

de Desportos e futuro membro do Comitê Executivo da FIFA (a partir de 1968), o procura. Ele 

pede a Zaccour que faça uma excursão: em 1965, a “sua” equipe do São Cristóvão ao Magrebe 

e ao Oriente Médio. Zaccour começara, então, a construir relações com os dirigentes amadores, 

que, então, hegemonizavam a CBD. Dali em diante, Zaccour seguiu sua trajetória ascendente. 

Em 1966, levaria o Vasco da Gama à África. Em 1967, o Santos de Pelé, Coutinho e cia. Em 

1968, o Departamento Autônomo, uma espécie de seleção do subúrbio comandada pela 

Federação do Rio de Janeiro, rumaria à África. Em 1968, no mesmo ano, seria a vez do 

Flamengo. Em 1969, Zaccour levaria outra vez o Santos numa excursão à África Ocidental, 

Lourenço Marques (Moçambique) e à Europa. Em 1973, era a vez do ABC de Natal e do 

Fluminense Futebol Clube.605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
604 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues, Rio de 

Janeiro, 2004-2005. 
605 Ibid. 
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Figura 28 – Equipe do Leopardos (do Congo, Zaire) desembarca no Brasil, trazida por Elias Zaccour. 

Abril de 1968 

 

 
 

Fonte: Fundo Correio da Manhã. Arquivo Nacional. 

 

O continente africano se converteu no espaço privilegiado para a atuação de Zaccour. 

Sem dúvida, o principal mercado para o consumo do futebol brasileiro ainda era o europeu. 

Mas, com os processos de descolonização da África e da Ásia, novos mercados surgiam. Essas 

elites nacionais geradas pelos processos de colonização concentravam boa parte dos recursos 

disponíveis no mundo pós-Independência, e havia recursos suficientes para financiar a viagem 

de equipes brasileiras. Nesse sentido, as elites locais recém-libertas muitas vezes estabeleciam 

uma relação de mecenato estatal junto a clubes e às seleções locais. Assim, os dois casos 

paradigmáticos são o de Gana, onde Kwame Nkrumah patrocinou a seleção e a equipe local do 

Real Accra, e o do Congo, onde Mobuto Sese Seko patrocinava tanto a seleção quanto o clube 

Leopardos.606 Não apenas as equipes brasileiras jogariam em Acra e em Kinshasa, mas as 

equipes locais viriam ao Brasil para realizar amistosos. A seleção de Gana viria ao Brasil em 

1968, e os Leopardos jogariam por aqui no mesmo ano. Uganda, Quênia e outras equipes 

também firmaram acordos de cooperação técnica com a CBD.  

 

 

 
606 ALEGI, Peter. African soccerscapes: How a continent changed the world’s game. Athens: Ohio University 

Press, 2010. 
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Figura 29 – Peça de propaganda de Elias Zaccour no folder oficial da Copa Africana de Nações, 1968. 

 

 

Fonte: Boletim da Confederação Africana de Nações. Revista Copa Africana de Nações. 1968. FIFA 

Archives. 

 

 

Sintomático é que, na documentação da FIFA, não foi possível encontrar nenhum caso 

ou lítigio de clubes reclamando sobre a atuação de Zaccour como empresário de futebol. Na 

busca do sistema da FIFA, descobre-se apenas que Zaccour visitou o prédio no final de 1979.607 

Na segunda metade da década de 1970, seu nome também aparece como um dos empresários 

cadastrados junto à UEFA.608 Por outro lado, a foto acima é um anúncio de Zaccour na Copa 

Africana de Nações de 1968, realizada na Etiópia. Reparem que Zaccour não se apresenta como 

um “agente”, mas como um “agendador de partidas”. Neste sentido, a peça de propaganda é 

um sinal da inteligência apurada de Zaccour. A partir de 1968, o termo “agente” ou 

“empresário” era um termo com uma conotação pejorativa. Não raro, o empresário era visto 

como alguém que queria levar vantagem, um “atravessador”, como o termo era utilizado na 

imprensa brasileira. Quando Zaccour se apresenta como “agendador de partidas”, ele se 

distancia do estereótipo do empresário de futebol. Agrega-se a isso o contexto em que o Comitê 

de Reformas dos Estatutos da FIFA discutia a proibição estrita da figura de “agente de 

jogadores”. A intenção de Zaccour é se apresentar exclusivamente como um conector, alguém 

capaz de ligar duas partes distintas do mundo. Curioso é que o ano de 1968, outra vez, se 

apresenta como chave. A celebração de um torneio na Etiópia – o único país do continente que 

 
607 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. List of visitors FIFA Building. FIFA 

News, Zürich, Aug. 1979.  
608 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. List of agents. FIFA News, Zürich, 

Aug. 1976.  
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não fora colonizado – adquire um significado particular no contexto de contestação do 

colonialismo e da ingerência da FIFA sobre o continente. Mais que isso, o ano de 1968 marca 

a ascensão de Tessema, um etíope, à vice-presidência da Confederação Africana. A contestação 

ao status quo da FIFA pelos novos países africanos torna-se, assim, uma realidade cada vez 

mais presente. Zaccour assistia aos debates conduzidos pelos países africanos, e apresentou o 

problema a Havelange na tentativa de construção de uma candidatura à presidência da FIFA.609 

 

 

Figura 30 – Alfredo Curvelo, general Mustafá, João Havelange, Tessema e Elias Zaccour  

 

 
 

Fonte: Acervo João Havelange. 1972. Arquivo do Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 

A foto acima data de 1971 ou 1972. Pelo ambiente e pela presença de Alfredo Curvello 

(diretor da CBD), é bastante provável que a foto tenha sido tirada no Brasil, em um restaurante 

do Rio de Janeiro. Na foto acima, além de Tessema e Zaccour, vemos o general Mustafá, outro 

membro do Comitê Executivo da FIFA. O convívio e o trânsito de Zaccour com os dirigentes 

de futebol do continente africano fez com que ele percebesse a insatisfação generalizada diante 

do status quo da FIFA. A origem do problema remonta ao boicote desses países à participação 

 
609 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues, Rio de 

Janeiro, 2004-2005. 
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da Copa do Mundo de 1966, o problema da África do Sul, a questão dos recursos disponíveis 

na FIFA, e se intensifica na década de 1970. Zaccour apresenta a forma e a origem do problema 

a João Havelange e, juntos, começam a construir a candidatura de Havelange à presidência da 

FIFA. Por volta de 1969, Zaccour apresenta Maouche, presidente de futebol da Federação da 

Argélia, a Havelange. Para um empresário de futebol como Zaccour, as possibilidades de ganho 

de uma relação com o próprio presidente da FIFA eram incalculáveis. Em um mercado em que 

as relações pessoais desempenhavam um papel-chave, Zaccour sabia que uma vitória de 

Havelange poderia alavancar seus negócios. Aliás, o próprio gostava de dizer que preferia 

perder dinheiro a perder amigos e que, “tudo que importa são as relações que se tem”.610 

Zaccour foi o principal cabo eleitoral de João Havelange na África e no Oriente Médio. 

Juntos, Zaccour e Havelange viajaram à Austrália e a diversos países da Ásia Central e do 

Oriente Médio. Falante fluente do árabe, Zaccour ajudou a costurar acordos na região do Norte 

da África e no Oriente Médio, além de mercados que conhecia relativamente bem como a 

Romênia e a Grécia. Ao lado de Peter Pullen, Gilberto Velloso, diplomata, Ricardo Serran e 

Hélio Rodrigues, jornalistas, um misterioso Capitão Fernando, militar, João Lyra Filho, político 

e sociólogo, Antônio Carlos de Almeida Braga, banqueiro, e José Ermírio de Moraes, industrial 

e presidente da Federação Paulista de Futebol, Zaccour fez parte da comitiva de Havelange no 

Congresso de 1974 em Frankfurt. Ao contrário das demais figuras, é digno de nota que Zaccour 

não apareça nas publicações oficiais da CBD e nos livros de homenagem a Havelange.611 O 

trabalho de Zaccour é silencioso. 

A pedido de João Havelange, Zaccour fez uma excursão no exterior de quase 100 dias. 

Durante pouco mais de três meses, Zaccour viajou juntamente com a equipe do ABC de Natal 

numa excursão relativamente atípica. Por conta de uma suspensão, o ABC de Natal estava 

afastado do Campeonato Nacional por conta da escalação de um jogador irregular e, por isso, 

nada tinha a fazer no segundo semestre. Como o presidente da CBD era colega do presidente 

do ABC de Natal, sendo, inclusive, condecorado pelo clube da cidade de Natal, Havelange 

sugeriu a excursão internacional como uma forma de honrar os compromissos e manter o 

pagamento dos salários. Durante a excursão do ABC, Havelange e Zaccour se encontrariam na 

Grécia, como ilustram as fotos do arquivo Havelange.612 

 
610 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues, Rio de 

Janeiro, 2004-2005. 
611 Sabe-se da atuação de Zaccour como cabo eleitoral de Havelange apenas pelas entrevistas coletadas pelo 

biógrafo de Havelange, Ernesto Rodrigues, além de publicações pela imprensa. Os livros de homenagem a 

Havelange silenciam sobre esta relação.   
612 PEREIRA, José Mário (org.); VIEIRA, Silvia Marta (org.). João Havelange, o dirigente esportivo do século 

XX. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010. COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO. [Fotos (Livro Havelange)]. 1 
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Diferentemente dos roteiros tradicionais elaborados por Zaccour, o ABC de Natal não 

foi à África Ocidental, e sim à África Oriental (Somália, Tunísia, Uganda e Tanzânia). Foi 

também a Romênia, Iugoslávia e Turquia. Vale destacar que Havelange encontrou com a equipe 

do ABC de Natal em Bucareste, onde estava por ocasião da campanha à presidência da FIFA. 

A atipicidade do roteiro não era aleatória. A viagem foi parte integrante da campanha de 

Havelange à presidência da FIFA. À África Oriental, a viagem da equipe soava como uma 

espécie de agrado às elites locais, já que seus dirigentes certamente apoiaram Havelange na 

candidatura à FIFA. Não há nada que indique que países como Tanzânia ou Uganda – 

principalmente se considerarmos suas ligações com a China – votariam contra Havelange. Este 

era um agrado de Zaccour e Havelange àquelas Federações Nacionais, preparando o terreno 

para eleição do ano seguinte. 

De um jeito ou de outro, a participação decisiva de Zaccour veio às vésperas da eleição 

de Havelange. Nessa altura, pode-se reproduzir um trecho da entrevista de Zaccour concedida 

a Ernesto Rodrigues:  

Eu vou te contar uma coisa. Você sabe que os africanos, as federações são 

pobres. Ainda mais naquela época. Elas não tinham dinheiro. Então, a pessoa 

para votar, tem que pagar a cotização (a taxa anual). Era o secretário. Ele me 

deu uma lista. Tinha 14 africanos que não tinham pago. Esses 14 eram 

conosco. […] Aí eu fui lá na secretária e perguntei: quanto é cada um? E 

paguei. […]613 

 

Uma das queixas frequentes das federações de menor porte eram as taxas anuais que se 

deveriam pagar à FIFA. As taxas cobradas pela entidade máxima do futebol mundial eram de 

dois tipos: as fixas e as variáveis. Na cotação de 1974, algo como 150 dólares. Provavelmente, 

o valor não era elevado, já que a maior parte das Federações Nacionais conseguia estar em dia 

com a FIFA sem grandes problemas. Mas, para um número reduzido de associações (como as 

do Camboja ou da Zâmbia), o valor parecia ser significativo. Como discutido anteriormente, o 

pagamento da taxa era condição obrigatória para o exercício dos direitos políticos das 

Federações. Quem estivesse com mensalidades atrasadas tinha seu direito de participação nos 

Congressos revogado. Havia, além disso, uma questão simbólica, que incomodava as 

federações de menor porte: a isenção de taxas concedidas como privilégio às quatro federações 

 
livro de fotos. Arquivo do Comitê Olímpico Brasileiro. Sobre a excursão do ABC, conferir FILHO, Alexandre; 

GALVÃO, Klênyo. Excursão internacional de 1973: ABC vive epopeia ao redor do mundo. globoesporte.com, 

Rio de Janeiro, 22 jun. 2015. Disponível em: http://globoesporte.globo.com/rn/abc-100-

anos/noticia/2015/06/excursao-internacional-de-1973-abc-vive-epopeia-ao-redor-do-mundo.html. Acesso em: 30 

jun. 2019. 
613 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues, Rio de 

Janeiro, 2004-2005. 
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do Reino Unido por conta de um acordo assinado pela FIFA em 1928.614 Neste aspecto, se as 

federações da Ásia e da África lutavam para se manter em dia com suas obrigações, as 

federações do Reino Unido não precisavam contribuir. 

 De toda forma, os dirigentes da FIFA sempre se mostraram flexíveis em relação às 

sanções sobre o não pagamento de taxas, mas a possibilidade de pô-la em prática estava presente 

no Estatuto. À medida que os países africanos e asiáticos passam a integrar a FIFA, o controle 

sobre o pagamento das taxas anuais torna-se mais rígido, conforme atesta a leitura da 

documentação da entidade.615 O que é interessante – e que pode ser observado nos dois gráficos 

abaixo – é que o valor das taxas anuais passou a corresponder a um percentual cada vez menor 

no grosso da arrecadação da FIFA. O controle sobre o pagamento, neste sentido, se intensifica 

no momento em que ele se torna irrelevante no aspecto econômico-financeiro da entidade.  

 

 

Figura 31 – Evolução da arrecadação da FIFA – taxas fixas anuais 

 

 

Fonte: Relatório de atividades econômicas. Congresso Ordinário da FIFA. 

 

 

 

 

 

 

 
614 Sobre o acordo da FIFA e as federações inglesas, ver LANFRANCHI, P; MASON, T. WAHL, A. 

EINSENBERG. 100 years of Football. The FIFA Centennial Book. London: Weidenfeld & Nicolson, 2004. 
615 Por exemplo, na correspondência entre a FIFA e a CAF, CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL. 

Levies dues of receipt of matches. Destinatário: Fédération Internationale de Football Association. [Cairo], 21 

maio 1969. 1 carta. Caixa CAF, 1968-1973. CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL. Suspension of 

Mauritania, Tchad, Cameroon, Gambia, Libya, Somalia, Sierra Leone. Destinatário: Fédération 

Internationale de Football Association. [Cairo], 19 Apr. 1969. 1 carta. Caixa CAF, 1968-1973. 
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Figura 32 – Relação entre a arrecadação total da FIFA e as taxas das associações nacionais, 1948-1966 

 

 

Fonte: Relatório de atividades econômicas. Congresso Ordinário da FIFA. 

 

 

Em fevereiro de 1974, o FIFA News (Boletim da FIFA) divulgou uma nota listando as 

federações inadimplentes, ameaçando retaliá-las. No total, o Boletim listava 28 federações, que 

deveriam pagar a cota anual sob pena de não participarem do Congresso de Frankfurt em 

junho.616 Não havia só federações africanas, mas também da Ásia, do Caribe e mesmo da 

América do Sul. Um dos problemas centrais da eleição de Havelange – como será discutido no 

próximo capítulo – é a participação. Munido dessa informação, Zaccour afirma ter ido a Zurique 

e acertado as contas de 14 Federações Nacionais aliadas. A história de Zaccour é verossímil, 

ainda que alguns dos seus números não coincidam com os dados oficiais. Zaccour acerta o mês 

do problema (fevereiro), e o fato de que eram 14 federações aliadas.  

O engajamento de Elias Zaccour mostra como a eleição de Havelange se valeu de redes 

preexistentes construídas durante a década de 1960 e a primeira metade da década de 1970. 

Essas redes foram duradouras, como mostram as imagens de Zaccour encontradas nos arquivos 

do Comitê Olímpico Internacional. Em 1998, Zaccour seria um dos principais cabos eleitorais 

de Blatter, como ele próprio relata.617 Nos papeis de Havelange, é possível encontrar Zaccour 

como uma figura frequente nas viagens do presidente da FIFA pelo mundo. Eles foram a Omã, 

 
616 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. List of agents. FIFA News, Zürich, 

n. 75, ano 1974.  
617 BLATTER, Joseph. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Acervo pessoal do biógrafo, 2004-2005. 
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Kuwait e Iraque juntos.618 O que a trajetória de Zaccour ilustra é que a eleição de Havelange 

não foi gestada por inércia, apenas por condições políticas internacionais favoráveis relativas à 

própria FIFA e à força do futebol brasileiro. No primeiro momento, ela supôs a participação de 

atores, alianças e agentes não estatais que existiam paralelamente à crise política da FIFA nos 

anos 1960. Esclarecer a participação de outros agentes na eleição de Havelange à presidência 

da FIFA significa encará-la como o produto de grupos mais ou menos organizados e coesos, e 

não exclusivamente como um projeto individual. Sem essas redes, Havelange não teria sido 

eleito presidente da FIFA em 1974. Além das redes não estatais, o apoio do estado brasileiro 

foi fundamental. E é sobre o seu papel que se falará agora. 

 

5.3 O DESENVOLVIMENTO À BRASILEIRA   

 

Durante a sua campanha à presidência da FIFA, Havelange vendeu um modelo de 

desenvolvimento econômico-esportivo, tomando por base o caso brasileiro. Na prática, 

argumenta-se que, mais do que mostrar o desenvolvimento do Brasil, o que Havelange queria 

exibir aos delegados estrangeiros era o desenvolvimento à brasileira. A distinção entre 

desenvolvimento à brasileira/do Brasil vai no sentido de que o que se queria era apresentar um 

modelo de desenvolvimento, replicável em outros países. A civilização brasileira seria capaz 

de fornecer aos delegados internacionais a chave para resolução dos seus próprios problemas e 

das questões pelas quais passavam a FIFA e seus próprios países. No exame dos símbolos, da 

sua história, da sua elite e do caráter do povo brasileiro, os delegados encontrariam a rota para 

o desenvolvimento.   

Em que consistia o desenvolvimento à brasileira? Como o Brasil havia percorrido a rota 

para o seu próprio sucesso? O principal debate recaía sobre quem seriam os protagonistas do 

desenvolvimento nacional. Na construção de história das próprias elites, insistia-se em uma 

narrativa na qual os grupos dirigentes se colocavam como protagonistas dos processos sociais. 

Neste contexto, falar e celebrar o desenvolvimento à brasileira significava pôr em evidência a 

ação de uma elite técnico-científica conduzindo a construção de uma nação moderna.619 

 
618 HAVELANGE, João. [Reunião no Omã, com indicação do quarto de Elias Zaccour]. Acervo João 

Havelange (papéis avulsos – não catalogados), 1983. 1 folha. 
619 Essa posição autoritária expressa pela dicotomia entre o povo e a elite é a base da visão dos grupos apoiadores 

da ditadura militar sobre si próprios. O povo, neste sentido, precisa ser educado, domado, civilizado por uma elite 

universal. Carlos Gianasi chamou essa tese de “presciência das elites”: “A essência da tese da presciência das 

elites é a consideração de um determinado grupo sobre si mesmo, segundo o qual, pelo simples fato de ser uma 

elite, estará em melhores condições que o povo para saber o que será bom para o país, e nisso, inclui-se o próprio 

povo”. GIANNASI, Carlos A. A Doutrina de Segurança Nacional e o “Milagre Econômico” (1969-1973). 
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Havelange era parte deste grupo e, por essa razão, se apresentava como vanguarda intelectual 

na construção de uma nação. Na brochura de campanha à presidência da FIFA, distribuída no 

Congresso de Frankfurt, essa caracterização é reforçada:   

 

Por que João Havelange? Se houvesse alguém capaz de fazer esta pergunta, a 

resposta, além do óbvio, conteria outras perguntas tais como: Quem levou o 

Brasil à conquista da Taça Jules Rimet? Quem foi a mola propulsora para que 

o país pudesse integrar, ainda mais, através do futebol, estimulando a 

construção de estádios, do Rio Grande ao Amazonas? Quem foi o idealizador 

da Taça de Independência, reunindo neste país representações de todo o 

mundo, inclusive da América Central, África e Ásia, quase sempre esquecidas 

nos grandes torneios? Quem tem colocado o prestígio do futebol brasileiro a 

serviço das maiores causas da humanidade, sem visar lucros ou vantagens, 

como recentemente, a visita da seleção brasileira a Dublin, para beneficiar 

crianças cancerosas?620 

 

Da vitória do México em diante, a identificação política de Havelange e da própria CBD 

com os personagens da burocracia política militar se acentuam. Para a France Football o 

futebol brasileiro – o futebol do milagre, nos termos do jornalista – era a expressão viva e visível 

do crescimento político-econômico do país.621 O desenvolvimento à brasileira era visto como 

o resultado da atuação de uma elite política que, desde a “revolução de 1964”, havia garantido 

a ordem e o ambiente de paz necessário ao crescimento do país. A ação da CBD e do próprio 

Havelange passam a se confundir com um conjunto amplo de “esforços da nação” de um “país 

que agora só tem como pensamento trabalhar e produzir”.622 Nas páginas do Boletim da CBD, 

Havelange figura como defensor da “a imagem do país no exterior” frente as sucessivas 

acusações de violação aos direitos humanos.623 Apresentado aos delegados da FIFA, o Brasil 

de 1972 carregava nele as marcas socioculturais do milagre econômico. 

O papel de uma elite técnica e tecnocrática era central na apresentação deste país aos 

delegados africanos. No imediato pós-guerra, o conceito de desenvolvimento econômico 

adquiriu centralidade não exclusiva ao caso brasileiro. Na década de 1960, o problema do 

desenvolvimento e de como alcançá-lo passa a ser a gramática política comum aos países 

recém-saídos da colonização. Nas palavras de Jurgen Osterhammel,  

 

 
2011. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2011. p. 43. 
620 PACHECO, Sylvio. Por que João Havelange? Brochura de João Havelange à presidência da FIFA. Rio de 

Janeiro, 1974. 1 brochura. Biblioteca do Comitê Olímpico Brasileiro. 
621 LE FOOTBALL du miracle sous la terrible menace européenne. France Football, Paris, 11 juil. 1972. 
622 O TORNEIO Uniu os Povos. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n. 42, out. 1973. p. 5. 
623 HAVELANGE, medalha do mérito. Boletim da CBD, n. 7, abr. 1970. p. 4. 



272 

 

 

[No período pós-Guerra] a questão do desenvolvimento econômico foi uma 

preocupação geral, não exclusiva aos novos estados. Versátil e ambíguo, o 

conceito de desenvolvimento funcionou como uma moldura intelectual 

poderosa capaz de organizar o mundo pós-colonial em diversos grupos ou 

mundos [...] As duas superpotências e as agências internacionais se voltaram 

ao desenvolvimento como um novo campo de atividade. [...] O ideário de um 

Estado intervencionista se desenvolveu rapidamente, da Índia à África 

Ocidental, com modelos socialistas de várias formas e desenhos. Nos anos 

1970, o desenvolvimento guiado pelo estado e pelo planejamento tecnocrático 

permaneceu como um programa no qual nacionalistas de diversos lados do 

espectro político poderiam concordar. Embora tenha existido uma grande 

variedade de estratégias econômicas entre os novos estados, parcela 

significativa entre eles escolheu uma política industrial guiada pelo estado 

como a rota mais rápida para o desenvolvimento.624 

 

 

Não raro, a disputa entre socialismo e capitalismo assumiu a forma de qual modelo 

serviria mais rápido ao desenvolvimento econômico. Na década de 1970, quando mais e mais 

países se voltavam para o desenvolvimento orientado e induzido pelo estado e pelo 

planejamento científico, as atenções se voltaram para o Brasil, o próprio caso de sucesso dessa 

matriz econômica. Parece óbvio ressaltar que o modelo brasileiro de desenvolvimento se 

diferenciava do soviético pela sua recusa do socialismo e da igualdade política como horizonte 

político. Mas, ao contrário do modelo norte-americano, que enfatizava as liberdades civis e o 

papel da sociedade civil na expansão do capitalismo, o desenvolvimento econômico do Brasil 

recordava a importância do Estado como fator de desenvolvimento. A crença no estado como 

indutor da economia e o uso da linguagem do planejamento e da técnica como caminho para 

prosperidade certamente iam ao encontro do imaginário dos delegados dos países recém-

egressos da colonização. O caso brasileiro era por definição o símbolo de uma economia 

capitalista, planejada e tecnocrática em ascensão. No auge do milagre econômico, era como se 

conhecer o Brasil e seu povo significasse descobrir a rota para a modernidade.   

A linguagem do desenvolvimento permeou a atuação das instituições esportivas, a FIFA 

em particular, com a criação, em 1963, do Comitê de Desenvolvimento Técnico.  O programa 

de Havelange à presidência da FIFA bebia da linguagem do desenvolvimento, e a reproduzia. 

Das oito promessas de campanha, quatro (ponto 4, 5 e 6 e 7) previam o auxílio direto “às 

federações menos desenvolvidas e em desenvolvimento”, seja com capacitação de pessoal, 

fornecimento de material esportivo ou ajuda técnica na construção de estádios.625 Mesmo antes 

 
624 OSTERHAMMEL, Jurgen. Decolonization: a short history. Princeton: Princeton University Press, 2017. p. 

133-135. 
625 “4) Auxiliar as Federações Nacionais menos desenvolvidas e em desenvolvimento com material desportivo; 5) 

Idem, com relação à construção de novos estádios; 6) Intensificar cursos de arbitragem, médicos, técnicos e 

preparadores físicos de massagistas e especialistas em organização; 7) contratar médicos, técnicos, preparadores 
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de ser eleito, Havelange, por meio da CBD, oferecia a cooperação técnica por meio dos seus 

dois representantes: Carlos Alberto Parreira626 e Claudio Coutinho. Coutinho, supervisor da 

seleção de 1970, que viria a ser treinador da seleção brasileira na Copa de 1978, visitou o 

continente africano em 1972, e, depois de fazer um balanço sobre o esporte no continente, 

afirmou:   

  
Com o africano, eu descobri uma técnica quase natural, um extraordinário 

espírito e uma habilidade única. O que falta é uma certa compreensão do jogo, 

experiência e maturidade. Para adquirir este tipo de conhecimento, é 

necessário trabalhar. [...] No Brasil, começamos a partir da questão física. Um 

jogador precisa de resistência. Não se deve esquecer também da medicina 

esportiva, que se tornou fundamental e indispensável no futebol moderno. [...] 

Mas tudo isso é inútil, se você não tem instalações adequadas, se você não 

tem lideres dinâmicos e um corpo de conselheiros técnicos (technical 

advisors) com capacidade e formação. O Brasil está disposto a fornecer toda 

e qualquer assistência técnica ao país africano que a requisitar. 

Pessoalmente, eu estou pronto para ir a qualquer lugar, dar conferências, 

discutir futebol com os responsáveis africanos. O Senhor Havelange já 

expressou, em outras ocasiões, esse acordo.627 

 

O discurso de Claudio Coutinho reproduzia a propaganda oficial do regime civil-militar, 

e sua crença profunda “na capacidade de planejamento técnico e da burocracia dos 

especialistas”.628 Para Cláudio Coutinho, a chave para o desenvolvimento futebolístico passava 

pela formação de líderes, a construção de equipamentos esportivos adequados e na capacitação 

de corpo técnico especializado. Esse discurso, que havia colocado a comissão técnica e seus 

dirigentes (e não os jogadores com seu talento natural etc.) como protagonistas da conquista do 

mundo pela seleção brasileira, era reatualizado, desta vez como instrumento de cooperação 

técnica. O que o caso brasileiro mostrava era que a solução, neste caso, passava pela cooperação 

direta com o Estado Nacional, o que não era bem visto pelos dirigentes europeus.   

Por volta de 1970, muitos países do Terceiro Mundo estavam longe de se constituírem 

como democracias liberais tradicionais, com uma sociedade civil multifacetada e heterogênea. 

No caso do desenvolvimento dos esportes, é seguro afirmar a dependência das federações 

esportivas nacionais e dos seus dirigentes em relação ao Estado. Era comum ver lideranças – 

 
físicos e especialistas em organização para ministrarem ensinamentos nos países menos desenvolvidos e em vias 

de desenvolvimento para melhor e mais rápido aprimoramento de seus conhecimentos sobre futebol no idioma 

russo, inglês, alemão, francês e espanhol.” 
626 HAVELANGE, João. [Correspondência]. Destinatário: Helmut Käser. Carta de Havelange a Helmut Käser 

recomendando Carlos Alberto Parreira e com seu currículo em anexo, Rio de Janeiro, 30 set. 1970. 1 carta. 
627 TSHIMPUMPU, Tshimpumpu wa. After Munich – where is African Football today? FIFA News, Zürich, 

n.113, Oct. 1972. p. 3. (grifos nossos). 
628 FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: Ditadura, Propaganda e Imaginário Social no Brasil. Rio de Janeiro: 

FGV, 1997. p. 41.  
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como Gamal Abdel Nasser ou Mobuto Sese Seko – repassando verbas diretamente para a 

construção de estádios, ou para o financiamento dos programas de desenvolvimento. As atas da 

Confederação Africana de Futebol mostram que as reuniões são quase sempre abertas por 

líderes políticos, com uma generosa e expressiva doação dos mesmos. Via de regra, o Estado 

era o único capaz de fazer investimentos de grande monta (construção de estádios, 

financiamento de atletas para o exterior, realização de eventos internacionais etc.), o que nem 

sempre era bem recebido pelos delegados europeus, que pregavam a dissociação entre política 

(governo) e esporte, sobrevalorizando a autonomia das federações esportivas nacionais. Vale a 

pena citar um trecho do membro egípcio do Comitê Olímpico Internacional, Ahmed Touny, 

respondendo às críticas europeias da associação entre política e esporte na organização dos 

jogos de GANEFO:  

 

Mr. Brundage, presidente do COI, me contactou no ano passado em um 

assunto muito parecido. Entrei em contato com responsáveis e percebi que não 

havia base para estes rumores. [...] Mas, depois da sessão em Innsbruck, e a 

atuação muito severa da imprensa contra os países que decidiram participar 

em GANEFO, resolvi escrever. Você sabe que os países emergentes 

financiam as suas atividades esportivas através da contribuição dos seus 

governos. [...] Uma decisão como essa será inútil, e qualquer tentativa de 

bloquear e isolar os países fracassará. [...] Te asseguro que um número 

significativo dos 150 Comitês Olímpicos Nacionais compartilha dessa 

opinião.629 

 

Em 1963, após uma visita ao continente asiático, Stanley Rous escreveu um relatório 

em que criticava a influência política dos estados sobre as federações esportivas. Diante da nova 

realidade dos países da África e da Ásia, a FIFA precisava se posicionar, e só restavam duas 

alternativas: adaptar seus estatutos, tornando-se mais flexível à ingerência estatal, ou tornar-se 

cada vez mais severa, ampliando o número de punições às federações nacionais.630 A criação 

pela FIFA dos programas de desenvolvimento deve ser vista também como uma forma de a 

entidade combater o poder e a influência dos estados sobre as federações nacionais. Através do 

financiamento direto às federações nacionais, a FIFA visava ampliar a autonomia das 

federações esportivas nacionais, dando-lhe os meios econômicos para a subsistência.  

Para os burocratas políticos da CBD, a influência dos estados raramente se constituiu 

como um problema político. O futebol brasileiro havia se desenvolvido à sombra dos aportes 

estatais, e os delegados do Terceiro Mundo puderam visualizar isso nas suas visitas ao Brasil. 

 
629 TOUNY, Ahmed. [Tradução literal da carta do Sr. Touny a Otto Mayer]. Destinatário: Otto Mayer. 21 

maio 1964. 1 carta. Caixa – Ahmed Touny. Arquivos do Comitê Olímpico Internacional, Lausanne. 
630 ROUS, Stanley. Relatório da visita de S. Rous à Tailândia. Aug. 1967. 1 relatório. FIFA Archives, Zürich. 
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O desenvolvimento à brasileira se apresentava como apoiado pela síntese entre uma elite 

política tecnocrática, o estado como o vetor do desenvolvimento para as obras de grande monta 

e um povo que não conhece o preconceito racial.  

 

5.3.1 A força do simbólico 

 

 Poucos meses antes da Copa do Mundo de 1970, Stanley Rous desembarcou no Brasil 

como presidente da FIFA.631 No Rio de Janeiro, Rous falou sobre as regras do jogo, 

acompanhado de Ken Aston, chefe da Comissão de Arbitragem da FIFA. Depois, embarcou em 

um tour de três dias pelo interior do Brasil. No relatório escrito sobre a viagem, Stanley Rous 

anotou o seguinte percurso:   

 
O presidente da CBD, Senhor João Havelange me convidou para visitar o 

Brasil e eu pedi a Ken Aston para me acompanhar. O motivo da viagem foi a 

visita aos estádios novos em Belo Horizonte e Manaus, na Bacia Amazônica, 

além de um curso de arbitragem no Rio de Janeiro. No planejamento, havia 

incluído visitas a Recife e Porto Allegro (sic), mas estas não foram feitas 

devido à escassez de tempo na viagem. [...] Senhor Cañedo, o presidente do 

Comitê Organizador da Copa do Mundo e da Federação Mexicana de Futebol, 

e o Senhor Salinas, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, 

também estiveram nesta viagem, o que possibilitou que discutíssemos 

assuntos referentes a Copa do Mundo. [...] A visita ao novo estádio em Belo 

Horizonte ganhou especial atenção dos dirigentes, imprensa escrita, rádio e 

televisão. Uma placa recordando minha viagem foi posta na parede do estádio. 

[...] Quando o Estádio de Manaus estiver completo, a 3 mil milhas do Rio de 

Janeiro, o Brasil terá seis estádios modernos. Mesmo inacabado, 40 mil 

pessoas assistiram à seleção brasileira treinar em Manaus. [...] Tanto em Belo 

Horizonte quanto em Manaus fomos ciceroneados pelo governador e pelo 

presidente da associação de futebol estadual. Não é surpresa que a CBD esteja 

ansiosa para que estes estádios esplendidos sejam palco de partidas entre 

equipes nacionais. O papel da FIFA é apoiar estes esforços.632 

  
 

No Brasil, a presença de Salinas, presidente da Confederação Sul-Americana de 

Futebol, e de Cañedo, presidente da Federação Mexicana de Futebol, mesmo antes da Copa do 

Mundo de 1970, indicava que a campanha de Havelange estava a pleno vapor. Entre 1971 e 

1974, o Brasil se tornou palco da movimentação de delegados e políticos esportivos 

internacionais. Progressivamente, o território brasileiro se convertia no próprio epicentro da 

política esportiva internacional. Em geral, estes convidados tinham despesas pagas pela CBD, 

 
631 Rous veio ao Brasil na Copa do Mundo de 1950. Não encontrei registros de viagens suas ao Brasil antes de 

1970.  
632 ROUS, Stanley. Relatório ao Comitê Executivo da FIFA sobre a viagem realizada ao Brasil entre 27 de 

março de 1970 e 7 de abril de 1970. [1970]. 1 relatório. CBD-FIFA. FIFA Archives, Zürich. 
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se hospedavam em hotéis de luxo e viajavam em um jato particular da empresa de aviação 

Líder, disponibilizado em tempo integral.  

 

 

Figura 33 – Primeira visita do presidente da Confederação Africana de Futebol, Y. Tessema, ao país 

em janeiro de 1970. Nela Tessema e Havelange conversam. A localização provável da foto é o Museu 

de Arte Moderna. Detalhe para o jornal O Globo nas mãos do presidente da CAF. Rio de Janeiro, 12 

jan. 1970. 

 

 

Fonte: Arquivo Havelange. Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 

Em 1971, a convite da CBD, Helmut Käser, secretário-geral da FIFA, chefiou uma 

comitiva da FIFA. Na viagem, os dois delegados africanos, Y. Tessema (Etiópia) e o General 

Mustafá (Egito), representaram o Comitê Executivo, além do próprio Stanley Rous.633 O 

objetivo da viagem era assegurar que os estádios brasileiros utilizados no Torneio da 

Independência em 1972 estivessem de acordo com o padrão estabelecido pela FIFA. Após uma 

visita aos estádios brasileiros, Havelange sugeriu aproveitar a ocasião para levá-los em visita a 

Brasília e às usinas de energia de Furnas e de Três Marias.634 A visita às usinas hidrelétricas 

ultrapassava o escopo da viagem. Quando Käser regressou a Zurique, escreveu a Havelange, 

relatando suas impressões sobre o país: 

 

 
633 A comitiva de inspeção contou ainda com os brasileiros Abílio de Almeida e os jornalistas José Dias (Sport 

Press) e Wilson Lima (Manchete). Para as finalidades desta tese, o pesquisador entrou em contato (por e-mail) 

com Rose Marie para entrevistá-la em Londres, que respondeu de forma negativa. Breitenstein alegou ser um 

episódio distante no tempo. Ela é a única participante viva desta viagem.  
634 HAVELANGE, João. [Correspondência]. Destinatário: Helmut Käser. Rio de Janeiro, 6 ago. 1970. 1 carta. 

FIFA Archives, Zürich. 
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Senhor Presidente e caro amigo,  

Acabamos de passar uma semana extremamente interessante e instrutiva no 

Brasil. Em nome da FIFA, dos membros que fizeram uma turnê de inspeção, 

e em meu nome pessoal, eu gostaria de te agradecer ao convite endereçado a 

FIFA. Os 14.000km que nós percorremos a bordo dos aviões ultrarrápidos que 

você colocou a nossa disposição permitiram experiências fortes e 

interessantes. 

Todo o programa se desenrolou sem o menor incidente e, graças a você e a 

seus colaboradores, tudo passou muito bem. Nós visitamos os estádios de 

Porto Alegre, Campo Grande, Manaus, Recife, Natal, Maceió, Aracaju, 

Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Nós constatamos que os estádios 

concluídos são excelentes. O gramado dos estádios está em excelente estado. 

Os estádios em construção também são da mesma qualidade, todos de acordo 

com os padrões fundamentais estabelecidos pela CBD.  

Eu compartilho da opinião de que, no momento atual, o Brasil possui o maior 

conjunto de estádios do mundo, que são também o conjunto mais moderno de 

estádios do mundo. As partidas da Copa Independência no próximo ano serão 

jogadas, portanto, em estádios ultramodernos. 

Você nos conduziu a Brasília, capital do Brasil, e a Furnas, para ver a maior 

instalação hidrelétrica. Sobrevoando seu imenso país e percorrendo suas 

grandes cidades nós nos damos conta do desenvolvimento do Brasil e da 

imensa possibilidade que seu país oferece. Agradecemos também a generosa 

hospitalidade e amabilidade com que você nos recebeu nessa ocasião única.635 

 

 

Desenhado por Havelange, o percurso de viagem grafava uma narrativa sobre o Brasil. 

Neste recorte feito pelo dirigente da CBD, ficavam de fora as chamadas belezas naturais do 

país, e se abria espaço para um mundo transformado pela ação do homem. A mensagem era 

clara: o Brasil já não é um país com território vasto e recursos naturais abundantes, mas 

inexplorado e virgem do trabalho humano. No exterior, os jornalistas da France Football 

reforçavam essa imagem: “o Brasil já não é mais conhecido apenas por suas douradas 

praias”.636 No sentido pleno do termo, o Brasil era uma civilização nacional, com valores, 

instituições, elites civilizadas e uma economia forte. Ora, a civilização brasileira se apresentava 

ao mundo pelo exame dos seus símbolos. Furnas, Brasília e os estádios brasileiros 

representavam o próprio país em construção. Para compreender melhor a ideologia em torno 

da campanha, será preciso, por ora, examinar os símbolos apresentados aos delegados 

brasileiros em detalhes.  

 
635 KÄSER, Helmut. [Correspondência]. Destinatário: João Havelange. Zürich, 13 ago. 1971. 1 carta. FIFA 

Archives, Zürich. 
636 JEAN Havelange – Je compte sur 3 million des spectateurs. France Football, Paris, 23 janv. 1972. 
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Na construção do imaginário sobre a civilização brasileira, a cidade de Brasília ocupou 

um lugar central. Dois anos depois da visita de Käser, em 1973, o presidente do COI, Lord 

Killianin visitou o Brasil. E, uma vez ainda, Havelange fez questão de convidá-lo a Brasília: 

“No dia 24, deixo a você a escolha de conhecer a capital do Brasil, onde seremos recebidos 

pelo ministro da educação e, à noite, testemunharemos seis estilos de ginástica que foram 

executados nos Jogos Olímpicos de Munique. À noite, um avião de seis lugares estará a sua 

disposição para voltar ao Rio.”637  

 

 

Figura 34 – Lord Killanin e Havelange em Brasília, 1973.  

 

 

Fonte: Arquivo do Comitê Olímpico Brasileiro, Rio de Janeiro. 

  

 

Por um lado, a centralidade de Brasília nas viagens dos delegados se devia às conexões 

políticas construídas por Havelange. Muitos daqueles que visitavam a capital aproveitavam a 

ocasião para se encontrar com os principais chefes do governo civil-militar.638 No entanto, 

Brasília era o símbolo, talvez o principal, dessa civilização brasileira emergente, da qual 

Havelange se julgava parte e protagonista. Relatando a viagem de Käser em 1971, o Boletim 

 
637 HAVELANGE, João. [Correspondência]. Destinatário: Lord Killanin. [Rio de Janeiro], 14 maio 1973. 1 carta. 

Arquivos do Comitê Olímpico Internacional, Lausanne.  
638 Este era, por exemplo, o caso do ministro da educação e cultura, Jarbas Passarinho, citado como personagem 

na visita de Killanin. 
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da CBD trazia uma foto da catedral de Brasília, chamando atenção para o elemento estético: 

“Brasília extasiou os integrantes da FIFA, pela beleza das suas linhas”.639 A mudança de capital 

representou também uma transformação nas representações estéticas. Se as representações 

artístico-literárias sobre o Rio de Janeiro recaíam sobre suas belezas naturais, no caso de 

Brasília a ênfase se dá naquilo que é produzido “pelo ser humano distintamente nacional, como 

o plano em forma de avião para a nova capital, o Palácio do Itamaraty, o Teatro Nacional e o 

Supremo Tribunal Federal. [...] Brasília gabou-se de ser diferente de qualquer coisa que o 

mundo já tinha visto”.640 Brasília era a contribuição do homem brasileiro ao mundo. 

Ao longo dessa tese, observou-se como o dirigente fez parte de uma geração que ascende 

na esfera pública na década de 1950. Para esta geração de políticos e intelectuais, a construção 

de Brasília se constituiu como a síntese de um projeto nacionalista. No livro Por Que Construí 

Brasília?, escrito e publicado pela primeira vez em 1972, Juscelino compara a construção da 

nova capital a uma revolução “não de sangue, mas de métodos administrativos”.641 A 

autoimagem de Havelange como um “administrador” certamente casava com essa 

representação juscelinista sobre um novo Brasil erguido a partir de uma revolução de métodos 

administrativos.642 Contemporâneos ao presidente da CBD, os intelectuais organizados em 

torno do ISEB enxergavam Brasília como a primeira etapa do desenvolvimento nacional.643 O 

diagnóstico era o de que o Brasil não tinha sido, até então, uma nação independente e soberana. 

Brasília era a antítese do país desagregado, disperso e subdesenvolvido, e representava o marco 

zero da construção de uma nação autônoma, próspera e soberana. No livro Brasília e o 

desenvolvimento nacional, Roland Corbisier, um dos expoentes deste grupo, sintetiza:  

  

Todas as grandes culturas e civilizações que conhecemos encontram, por 

assim dizer, seu arremate e seu coroamento na construção da Metrópole, da 

grande capital. [...] Na hora matutina em que assistimos ao nascimento da 

Nação, nessa hora inaugural em que se deseja a fisionomia do novo País, livre 

e soberano, celebremos o privilégio de sermos os contemporâneos da epopeia 

de Brasília, a flor do deserto, a Capital do futuro e da esperança.644 

 

 
639 O BRASIL possui o melhor conjunto de estádios do mundo. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n.15, ago. 1971. 

p. 14. 
640 BEAL, Sophie. Brasil em construção – as obras públicas na literatura do século XX. Porto Alegre: Zouk, 

2017. p. 117. (grifos nossos) 
641 KUBITSCHEK, Juscelino. Por que construí Brasília? Coleção Brasil Colonial. Brasília: Senado Federal, 

Conselho Editorial, 1972. p. 12. 
642 Sobre a autoimagem de Havelange como “administrador”, ver o capítulo III.  
643 OLIVEIRA, Márcio de. O ISEB e a construção de Brasília: correspondências míticas. Sociedade e Estado, 

Brasília, v. 21, n. 2, p. 487-512, maio/ago. 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/se/v21n2/a08v21n2.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2019. 
644 CORBISIER, Roland. Brasília e o desenvolvimento nacional. Rio de Janeiro: MEC/ISEB, 1960. p. 173-179 
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Mesmo no regime político pós-1964, Brasília manteve seu status como símbolo 

fundador.645 “Não foi por acaso”, argumentou o cientista político Christian Lynch, que o 

primeiro presidente a governar de Brasília foi Emílio Garrastazu Médici”.646 Longe de se 

constituir como problema para a contestação do regime, a cidade foi o cenário das principais 

manifestações públicas de apoio popular à ditadura – como a celebração da Copa do Mundo 

em 1970 e os festejos pelo sesquicentenário da Independência. Brasília foi, neste sentido, 

celebrada por aqueles que acreditavam fazer do Brasil um país novo a partir do milagre 

econômico.647 

 

 

Figura 35 – Comemorações do Tricampeonato. Seleção Brasileira de 1970. Brasília, 24 jun. 1970 

 

 

Fonte: Fundo Correio da Manhã, Arquivo Nacional. 

 

 

 
645 FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de Janeiro: 

FGV, 1997. 
646 ALMEIDA, Rodrigo de. Uma 2ª capital atenuaria crise de representação que Brasília cristaliza. Poder 360, 

Brasília, 12 out. 2017. Disponível em:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/uma-2a-capital-atenuaria-crise-de-representacao-que-brasilia-

cristaliza/. Acesso em: 20 jul. 2019. 
647 LYNCH, Christian Edward Cyril. "A multidão é louca, a multidão é mulher": a demofobia oligárquico-

federativa da Primeira República e o tema da mudança da capital. História, Ciência, Saúde-Manguinhos, Rio de 

Janeiro, v.20, n.4, p. 1491-1514, 2013. ISSN 0104-5970.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702013000500004. 
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Assim como Brasília, a usina de Furnas – o segundo símbolo apresentado por Havelange 

aos delegados estrangeiros – era obra também datada da década de 1950. Por volta de 1971, 

ocasião da comitiva da FIFA, as principais obras de engenharia do regime ditatorial – Ponte 

Rio-Niterói, Itaipu e Usina Nuclear de Angra dos Reis648 – não estavam concluídas. Não 

obstante, o discurso de que estas obras faraônicas representariam o desenvolvimento em estado 

bruto ganhava corpo na sociedade civil. Para o regime militar, a sensação de grandeza do país 

se expressava pela dimensão de suas obras. Neste sentido, a Ponte Rio-Niterói era descrita como 

“a maior ponte em vigas do mundo” enquanto a Estrada Transamazônica era “a mais gigantesca 

via terrestre em construção do mundo”.649 Essa visão otimista não era exclusiva aos órgãos de 

governo e propaganda, mas encampada e publicizada pelos principais setores da elite 

econômica. A Revista Comércio e Mercados, órgão da Confederação Nacional do Comércio, 

que havia premiado Havelange como o “empresário do ano” em 1970, frequentemente 

celebrava as obras urbanas em um discurso de tipo nacionalista.650 Por essa razão, é 

significativo que o próprio Havelange tenha guardado, em meio a sua correspondência pessoal, 

um cartão postal da usina hidrelétrica de Itaipu.651  

 

 
648 A essa altura, a única obra de grande porte da ditadura concluída era a Estrada Transamazônica. Para Havelange, 

era difícil apresentar uma estrada aos delegados estrangeiros. A usina de Furnas pareceu a melhor opção.  
649 BEAL, Sophie. Brasil em construção – as obras públicas na literatura do século XX. Porto Alegre: Zouk, 

2017. p. 145. 
650 Ver, por exemplo, a capa “Brasil: todos os caminhos levam ao desenvolvimento”, que trazia a usina de Itaipu 

como foto de capa. Revista Comércio e Mercado: um órgão da Confederação Nacional do Comércio ano 7, n.70, 

1973.  
651 CARTÃO POSTAL ITAIPU. [S.l.], [S.d.]. 1 cartão postal. Arquivo Havelange, Biblioteca do Comitê Olímpico 

Brasileiro.  
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Figura 36 – Anna Maria Havelange, João Havelange e Abílio de Almeida. No arquivo, a legenda diz 

se tratar de uma viagem ao Japão em 1964, mas o mais provável é que esta seja uma viagem à China 

feita em 1974. 

 

 

Fonte: Coleção pessoal localizada no Arquivo do Comitê Olímpico Brasileiro.  

 

 

De toda sorte, a contribuição original e direta de Havelange para o projeto Brasil Grande 

Potência eram os novos estádios de futebol, inaugurados no período em que esteve à frente da 

CBD. Na sua visita ao Brasil, Stanley Rous se valeu da metáfora das catedrais para elogiá-los: 

“O Brasil possui o melhor conjunto de estádios do mundo. No meu país, quando se queria 

construir algo, as pessoas sempre mobilizaram e construíam uma Catedral. Agora, as pessoas 

já não vão mais às catedrais, e preferem os estádios”. 652 Parafraseando o historiador Georges 

Duby, era como se o Brasil vivesse um autêntico tempo dos estádios.653 Entre 1968 e 1973, oito 

estádios com capacidade para mais de 50 mil pessoas foram inaugurados em capitais do país.654 

Nessa época, dos quatorze maiores estádios do mundo, seis eram brasileiros.655 Erguidos como 

símbolos da expansão urbana e do “milagre econômico”, os estádios de futebol dramatizavam 

o novo tempo inaugurado pela “revolução” de 1964. Para retomar a expressão do jornalista 

francês, era o futebol do milagre. 

 

 
652 O BRASIL possui o melhor conjunto de estádios do mundo. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n.15, ago. 1971. 
653 DUBY, Georges. O tempo das catedrais: a arte e a sociedade: 980-1420. Lisboa: Estampa, 1993. 
654 Estádio Vivaldão, Manaus, 1970; Estádio Machadão, Natal, 1972; Estádio Arruda, Recife, 1972; Estádio Pedro 

Pedrossian Porto, Campo Grande, 1971; Estádio Batistão, Maceió, 1969; Estádio Rei Pelé, Aracaju, 1970; Estádio 

Beira Rio, Porto Alegre, 1969; Estádio Pinheirão, Curitiba, 1972.  
655 Segundo o historiador Hilário Franco Jr., no total, foram trinta praças esportivas erguidas pela CBD entre 1966 

e 1974. FRANCO Jr. Hilário. A dança dos deuses: futebol, sociedade e cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007.  
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Figura 37 – Tessema (óculos escuros), Käser (com cachimbo), Mustafá (ao lado de Käser) e Rous 

(olhando para o céu) compuseram a comitiva de inspeção dos estádios. 

  

 
 

Fonte: Boletim da CBD, n.15, ago. 1971. 

 

Talvez seja difícil transportar o leitor contemporâneo a esse passado no qual o futebol 

brasileiro desempenhava um papel de relevo no futebol mundial para além das quatro linhas. 

Por essa razão, deve-se reforçar o fato de que os estádios brasileiros estavam muito à frente da 

arquitetura dos estádios europeus em termos de conforto, infraestrutura e capacidade.656 Neste 

aspecto, vale cruzar a essa informação com o programa da candidatura de Havelange à 

presidência da FIFA. Nele, o dirigente prometia (ponto 5) “auxiliar as nações subdesenvolvidas 

e em desenvolvimento na construção de novos estádios e melhoria dos já existentes”.657 O plano 

inicial era que os estádios brasileiros funcionassem como modelos, e os técnicos de engenharia 

 
656 O caso inglês é paradigmático. Mesmo com alguns estádios reformados para a Copa do Mundo de 1966, vários 

estádios começaram a ter problemas de infraestrutura em sequência nos anos posteriores. GAFFNEY, Christopher 

Thomas. Temples of the earthbound gods: Stadiums in the cultural landscapes of Rio de Janeiro and Buenos 

Aires. Austin: University of Texas Press, 2010. 
657 OS OITO pontos da candidatura de Havelange à presidência da FIFA: brochura de João Havelange à presidência 

da FIFA. Rio de Janeiro, [c. 1974]. 1 brochura (manuscrito). Biblioteca do Comitê Olímpico Brasileiro.  
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fornecessem o know-how para a construção de novas instalações esportivas tanto na África 

quanto na Ásia.  

Obras vivas, os estádios se apresentavam como instrumento de política interna e externa. 

A partir de setembro de 1969, os delegados da CBD passam a solicitar que a FIFA publique em 

seu boletim fotos dos novos estádios brasileiros.658 Essa prática é institucionalizada de agosto 

de 1970 em diante, com a promoção de Peter Pullen, funcionário da embaixada do Brasil em 

Londres, a membro representante sul-americano do comitê de imprensa da FIFA.659 Pullen 

passa a escrever matérias sobre o futebol brasileiro, dando uma cor internacional à 

administração de Havelange. Publicado no FIFA News, o primeiro texto da série de Pullen é 

um panorama sobre o futebol nacional. De certa forma, este artigo antecipa e sintetiza os que 

se seguem, porque os temas explorados ali de forma serão aprofundados em momento 

posterior.660 Pullen traz o seguinte quadro, reforçando a capacidade dos estádios brasileiros:  

 
Quadro 3 – Grandes estádios brasileiros e sua capacidade, de acordo com tabela publicada no FIFA 

News em 1970 

 

Localidade Estádio  Capacidade 

Rio de Janeiro  Maracanã 220.000 

Curitiba Pinheirão 180.000 

São Paulo Morumbi 150.000 

Belém  Alcid Nunes 120.000 

Porto Alegre Beira Rio  120.000 

Belo Horizonte  Magalhães Pinto 120.000 

Salvador Fonte Nova 100.000 

Recife José Rego Maciel 70.000 

Aracaju Lourival Batista 55.000 

Campo Grande Morenão 55.000 
 

Fonte: Fifa News, n. 90, Nov. 1970. 

  

 

Ao lado da Taça Jules Rimet, conquistada em definitivo pelo Brasil, os novos estádios 

representavam o legado da administração de João Havelange à frente da CBD. Pullen, então, 

passa a escrever matérias especiais sobre cada um deles: o Mineirão661, o Beira-Rio662, o 

 
658 COURTÉ, René. [Correspondência]. Destinatário: Confederação Brasileira de Desportos. [Zürich], 12 set. 

1969. 1 carta. Courté era chefe do setor de comunicação da FIFA. 
659 FIFA NEWS. Zürich, n. 87, Aug. 1970.  
660 A BRAZILIAN panorama. FIFA News, Zürich, n. 90, Nov. 1970. p. 376-380. 
661 PULLEN, Peter. O mineiro – Venue for the Copa Independencia. FIFA News, Zürich, n. 102, Nov. 1971.  
662 PULLEN, Peter. Beira-Rio Stadium, Porto Alegre, Brazil. FIFA News, Zürich, n. 98, July 1971. 
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Morumbi663, e o estádio Rei Pelé664. Nas matérias, a descrição dos estádios era detalhada, com 

exame das instalações para a imprensa, dos seus vestiários, da capacidade de público total, 

sempre com fotos em anexo. Em junho de 1972, o Maracanã estampou a capa do Boletim da 

FIFA.665 Assim como Furnas e Brasília, o Maracanã era obra da década de 1950. Com seu 

formato elíptico, o Maracanã serviu de inspiração arquitetônica para os estádios construídos 

nos anos posteriores. No projeto de integração nacional, levado adiante pela parceria entre a 

CBD e os governos estaduais, era como se cada cidade fosse capaz de erguer seu próprio 

Maracanã.  

Distribuídos Brasil afora, os estádios celebravam a retórica do Brasil Grande Potência. 

Também neste caso o Maracanã, que carregava o epíteto de “o maior estádio do mundo”, 

aparecia como a referência. Nos demais, a operação mais comum era adicionar o sufixo “ão” 

ao final do nome do estádio – “Tartarugão”, “Mineirão”, “Batistão”, “Arrudão”, “Castelão”, 

entre outros – mas, quando isso não era possível, os torcedores se valiam de uma expressão 

monumental para se referir ao estádio – “O Gigante da Beira-Rio”, o “Colosso do Norte” etc.666 

Parte da paisagem do Milagre Brasileiro, os estádios precisavam ser tão grandiosos quanto seria 

o futuro do país:  

 
Estádio Lourival Batista, ou melhor, o BATISTÃO, não é somente uma 

realização do governo do Sergipe. [...] É acima de tudo a demonstração de que 

o Norte e o Nordeste do País deixaram de ser aquela terra abandonada que 

despertava o sentimento de pena do povo brasileiro para se transformar na 

mais gloriosa realidade e que constitui orgulho para todo nosso povo em ritmo 

construído do BRASIL GRANDE POTÊNCIA.667 

 

Do ponto de vista do projeto pessoal de Havelange, os estádios tinham um duplo papel. 

A construção destas praças esportivas caminhava ao lado do projeto de integração nacional do 

futebol e da criação do campeonato brasileiro em 1971. Sem critérios técnicos precisos, a CBD 

exigia dos clubes que pleiteavam uma vaga no torneio um estádio próprio.668 Havelange se 

 
663 PULLEN, Peter. Morumbi Stadium – Sao Paulo, Venue for the finals of the Copa Independencia. FIFA News, 

Zürich, n. 105, Feb. 1972.  
664 PULLEN, Peter. King Pelé Stadium – one of the venues for the Copa Independencia. FIFA News, Zürich, n. 

101, Oct. 1971.  
665 PULLEN, Peter. Twenty years of Maracanã – the venue for the little World Cup. FIFA News, Zürich, n. 97, 

June 1972. 
666 HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. O fim do estádio nação? Notas sobre a construção e a 

remodelagem do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. In: CAMPOS, Flávio de. Futebol, objeto das ciências 

humanas. São Paulo: Leya, 2014. 
667 BOLETIM DA CBD. Rio de Janeiro, n. 4, nov. 1969. p. 5. Bastante significativo da importância dos estádios 

é que o Boletim da CBD dedicou um número especial exclusivamente a questão dos estádios. BOLETIM DA CBD 

(Edicão Especial), n.3. Os estádios brasileiros.  
668 FRANCISCHINI, Sandro. A difícil nacionalização do futebol – a era Havelange. In: TOLEDO, Luiz Henrique 

de; COSTA, Carlos E. (org.). Visão de Jogo: antropologia das práticas. São Paulo, Terceiro Nome, 2009.   
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aproximava das redes políticas locais (políticos, engenheiros, governadores, deputados). Para 

Havelange, a aproximação significava a garantia de maior legitimidade dentro do Estado 

brasileiro. Para os governantes, a inclusão de times locais no campeonato brasileiro poderia, ao 

menos em tese, auxiliar no crescimento de suas popularidades.669 Mas as redes locais tocavam 

o global a partir do momento em que Havelange passou a se utilizar destas construções 

esportivas como o espelho da sua administração.  

Nesta linha, o projeto político mais ambicioso da candidatura foi a Taça Independência 

ou Minicopa.  Em 1972, a Taça Independência foi o primeiro megaevento esportivo global 

sediado no Brasil. Ao contrário da Copa do Mundo de 1950, que contou com a participação de 

seleções das Américas e da Europa, a “Minicopa” reuniu participante de quatro continentes: 

Ásia, África, Europa e Américas.670 Aqui, o fato de contar com participantes dos quatro 

continentes do mundo dava força a dois dos pontos principais da sua candidatura à presidência 

da FIFA: o projeto de expansão do número de vagas na Copa do Mundo de Seleções (de 16 a 

20) e a criação de um campeonato mundial de clubes, com a participação dos cinco 

continentes.671 Concedendo maior representatividade à Ásia e à África, o torneio se propôs a 

ser uma espécie de “balão de ensaio” do que viria a ser a Copa do Mundo, sob a gestão 

Havelange. Mais global, mais inclusiva, o torneio incorporaria os países não apenas da América 

do Sul e da Europa, mas representava o globo todo.  

Não obstante, o torneio se justificava perante a opinião pública como parte das 

comemorações pelo sesquicentenário da Independência do Brasil. Tanto interna quanto 

externamente, esse ponto era importante na medida em que a ordem estabelecida pelo Comitê 

Executivo era não autorizar nenhuma competição entre nações, salvo situações excepcionais. 

A FIFA não tinha interesse em autorizar torneios que pudessem rivalizar com a Copa do 

Mundo. A justificativa das comemorações foi vista pelo Comitê Executivo como justa. Caso 

Havelange apresentasse seu torneio exclusivamente como a “Minicopa”, é provável que seu 

 
669 Diversas situações deste tipo são relatadas no Boletim da CBD.  Para citar um exemplo – o estádio Pedro 

Pedrossian, o Morenão, de Campo Grande, inaugurado em 1971. Havelange aproveitou a obra para se aproximar 

do governador do Mato Grosso, como mostram as suas sucessivas visitas ao sítio de construção. Era um padrão: 

com o sucesso e a inauguração do estádio, a rede se encerrava com uma condecoração. Em 1972, Havelange foi 

condecorado com uma honraria política pela Câmara de Campo Grande. Ver CAMPO Grande no Tri. A construção 

do Morenão. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n. 8 maio-jun. 1970. Outras matérias nessa linha: O COLOSSO 

do Norte. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n. 5, fev. 1970. p. 17. O PROGRESSO esportivo no Norte e no 

Nordeste do Brasil. Boletim da CBD, n. 7, abr. 1970. CEARÁ mostra estádio. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, 

maio 1972. PARAÍBA constrói estádios para o nacional. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n. 40, ago. 1973.  
670 Aliada de Stanley Rous, a Oceania não enviou nenhum representante. 
671 Ponto 2 e ponto 8. OS OITO pontos do programa de Havelange à presidência da FIFA. Brochura de João 

Havelange à presidência da FIFA. Rio de Janeiro, 1974, 1 brochura (manuscrito). Biblioteca do COB. 
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pedido de solicitação fosse negado.672 Por outro lado, ao inserir as comemorações no âmbito 

dos festejos da independência, Havelange conseguiu obter os apoios políticos internos para 

levar o torneio adiante.673 

Na prática, o torneio era a vitrine internacional para expor ao mundo a obra de 

Havelange à frente da CBD, a oportunidade para apreciação in loco dos estádios brasileiros.674 

Havelange descentralizou as sedes do torneio, espalhando os jogos por doze capitais (Manaus, 

Natal, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Campo Grande, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Curitiba, Porto Alegre). Boa parte dos estádios haviam sido recém-inaugurados. Além 

do boletim da FIFA e da CBD, a revista France Football repercutiu o torneio em uma seleção 

de matérias especiais sobre a cultura, a história e as cidades do Brasil.675 O próprio Havelange 

foi objeto de uma matéria da revista de duas páginas. Max Urbini acompanhou sua rotina como 

presidente da CBD para descrever “24 horas na vida do dirigente da CBD”. Para consolidação 

da aliança entre a América do Sul e a África, a Taça Independência foi central. Um ponto 

importante é que, neste contexto, a revista era publicada não apenas na França, mas também na 

África Francófona.676 Pela primeira vez, a CAF decidiu organizar uma seleção continental para 

disputa de um certame de futebol, o que despertou a atenção do continente como um todo para 

o torneio. Parte das principais empresas brasileiras do período – como a Varig e a empresa de 

cigarros Renitas Brasil – eram anunciantes na France Football, edição africana.677 

Em contrapartida, as associações de futebol europeias, que apoiavam a gestão de Rous, 

perceberam desde logo as finalidades políticas do torneio, e seu papel na candidatura de 

Havelange à presidência da FIFA. Por essa razão, Alemanha, Itália, Inglaterra – as principais 

potencias do futebol europeu – decidiram não disputar a competição. A recusa destas federações 

de futebol foi um baque para Havelange e para a CBD. No projeto de organização do torneio, 

Havelange esperava contar com essas federações nacionais, e antecipou receitas, esperando que 

fossem cobertas pela bilheteria dos jogos. Em valores atualizados, os custos totais do torneio 

 
672 O Comitê considerou uma boa justificativa os 150 anos da independência. FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Reunião do Comitê de Emergência, México, 1970. 

Agenda [...]. México, 11 jan. 1970. 1 agenda. 
673 CORDEIRO, Janaína. Lembrar o passado, festejar o presente – as comemorações do Sesquicentenário da 

Independência entre consenso e consentimento. 2013. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.  
674 Nas palavras da France Football, “era a oportunidade para o mundo admirar os estádios brasileiros”, ver CINQ 

milliones de déficit et des projets plein a la tete. France Football, Paris, 11 juil. 1972.  
675 Por exemplo, BAHIA de todos os santos. France Football, Paris, 11 avril 1972. 20 selections pour un super 

tournoi. France Football, Paris, 6 juin 1972. 100 mil spectateurs pour la sélection africaine. France Football, 

Paris, 13 juin 1972.  
676 O conteúdo das revistas era distinto, mas as matérias sobre a Taça Independência foram idênticas.  
677 FRANCE FOOTBALL. Edição Africana. 19 avril 1972. Boa parte da coleção da edição africana da revista está 

disponível no arquivo da FIFA.  
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podem ser estimados grosso modo na casa dos 300 milhões de reais.678 Sem poder contar com 

as principais seleções, o Brasil convidou equipes do segundo escalão como França, Escócia, 

Iugoslávia, União Soviética e Portugal, além das equipes sul-americanas (dez), o Irã, 

representando a Ásia, uma seleção da CONCACAF (Caribe, México, Estados Unidos e 

Canadá), além da já citada seleção representando a África. 

 Com seleções de segundo escalão, a arrecadação do torneio foi aquém do esperado. A 

confederação saiu do torneio mergulhada em dívidas, sem saber exatamente como bancar os 

custos antecipados. Desta vez, a solução – conforme indica o relatório da CBD – foi recorrer 

ao governo. O gráfico abaixo mostra o aumento das dotações do governo para a CBD em 1973 

e 1974. Na análise do relatório, com o detalhamento dos gastos, adianta-se que o grosso das 

dotações recebidas da CBD pelo governo em 1973 e em 1974 serviu justamente para cobrir os 

empréstimos tomados para a Taça Independência. 

 

 

Figura 38 – Prestações de contas das dotações recebidas do Ministério da Educação e Cultura, 

referente ao exercício de 1968 a 1974679 

 

 
 

Fonte: Relatórios da CBD. 

 
 

 
678 Para os custos totais, baseamo-nos em CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS. Relatório da 

CBD de 1974. Rio de Janeiro, 1974. Publicação interna. 1 relatório. Para a conversão em reais e atualização pela 

inflação, utilizou-se o site da Federação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que toma por base o 

índice geral de preços e mercado. 
679 Este gráfico foi construído com base nos relatórios da Confederação Brasileira de Desportos entre 1968 e 1974. 

Publicação interna, parte desta coleção encontra-se disponível para consulta na biblioteca do COB. Outras edições 

podem ser encontradas em diferentes bibliotecas, como a Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), a da Federação 

Paulista de Futebol e no próprio arquivo da FIFA, em Zurique.  
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Ao contrário de 1970, quando Havelange optou por não recorrer ao governo e procurou 

os empresários para cobrir os custos do Planejamento México, o quadro político de 1973 era 

radicalmente distinto. Com o prestígio em alta, e com livre trânsito junto ao presidente Médici, 

Havelange pôde recorrer às dotações do Ministério da Educação e Cultura para custear a Taça 

Independência. Esse quadro reforça o argumento de que já não havia mais distinção entre o 

projeto político da CBD e o dos seus governantes. A aproximação entre a burocracia da CBD 

e do governo empresarial-militar foi, a partir de 1972, um fenômeno contínuo, que atingiu o 

ápice com a vitória de João Havelange como presidente da FIFA. 

Por essa razão, não obstante a crise fiscal gestada na CBD pela Taça Independência, 

pode-se dizer o torneio foi bem-sucedido. Nas três semanas, o Brasil se tornou o palco mundial 

para discussão da política esportiva global, com a presença de cerca de 77 delegados esportivos 

no Brasil. Para Havelange, era a oportunidade de estreitar relações com indivíduos que, em dois 

anos, decidiram a seu favor a eleição à presidência da FIFA.  

 

5.3.2 O povo brasileiro e seu caráter  

 

 

Nenhum símbolo encarnou tão bem a retórica da democracia racial brasileira quanto a 

seleção nacional de futebol. Em uma época em que as seleções europeias eram homogêneas na 

sua composição étnica, a seleção de futebol brasileira fascinava o público por ser 

simultaneamente multirracial e vencedora. Para Havelange, a seleção brasileira foi um dos 

instrumentos de propaganda na sua corrida à presidência da FIFA. Além de preparar a equipe 

para a Copa do Mundo de 1974, uma turnê de amistosos em 1973 teve como objetivo estreitar 

as relações com os países aliados a João Havelange, às vésperas da eleição. Chamada pelas 

fontes oficiais de Selebrás (uma alusão explícita às principais estatais do período, Petrobrás, 

Eletrobrás etc.), o time nacional de futebol faria uma excursão à Europa (Itália, Suécia, Áustria, 

Alemanha Ocidental, União Soviética, Escócia e Irlanda) e ao Norte da África (Tunísia e 

Argélia) em 1973.680 Era a segunda vez da seleção brasileira no continente africano.  

Em paralelo ao sucesso da seleção brasileira de futebol masculina, o problema da África 

do Sul era nó político nas instituições esportivas. Com a constituição do regime do apartheid, 

o esporte se tornou uma das formas utilizadas pelos dirigentes e políticos africanos para 

mobilizar a opinião pública internacional contra o regime sul-africano. Inserida no contexto 

 
680 NAPOLEÃO, Antonio Carlos; ASSAF, Roberto. Seleção brasileira: 90 anos: 1914-2004. Rio de Janeiro: 

Mauad, 2004. 



290 

 

 

mais amplo de lutas pelas independências africanas, o combate ao apartheid nas instituições 

esportivas encontrava sua justificativa pública de que a exclusão dos negros das equipes 

esportivas sul-africanas era contrária aos princípios do universalismo esportivo.681 A partir de 

1958, as pressões nas instituições esportivas são intensificadas.682 

De forma geral, as relações entre o Brasil e a África do Sul se orientaram, até mais ou 

menos 1974, por uma espécie de pragmatismo, voltado às relações comerciais entre os países. 

As condenações dos diplomatas brasileiros ao regime do apartheid foram tímidas até meados 

dos anos 1970.683 Entretanto, na política esportiva, os dirigentes brasileiros tomaram partido 

contrário ao regime do apartheid desde logo. Já em 1959, a Portuguesa Santista foi impedida 

pela CBD de disputar uma partida amistosa na cidade do Cabo. Na ocasião, quatro futebolistas 

negros foram impedidos até mesmo de sair do navio em que estavam hospedados. Diante do 

quadro, o chanceler Francisco Negrão de Lima e o presidente JK vieram a público e ordenaram 

a não realização da partida. Do Egito ao Quênia, a notícia da recusa de um time brasileiro 

circulou nos principais jornais do continente.684 

Em 1968, talvez já antecipando sua campanha à presidência da FIFA, Havelange foi voz 

solitária entre os representantes dos países latino-americanos a marchar ao lado dos países do 

bloco afro-asiático contrário à readmissão da África do Sul no movimento olímpico.685 Em 

1973, quando o inglês Lord Killanin aportou no Brasil, percebeu a diferença de percepção do 

problema da África do Sul no Brasil e no resto do continente:  

 

Cheguei ao Brasil no dia 21 de maio e fui recebido no aeroporto pelo senhor 

Juan (sic) Havelange, Membro do COI e Presidente da Confederação de todos 

os esportes [...] No Brasil, que é um país multirracial, em relação à América 

Latina, o olhar em relação à questão da África do Sul é diferente dos demais 

 
681 O inciso 4, do Artigo II dos Estatutos da FIFA estabelecia que a FIFA deveria combater a discriminação de 

qualquer natureza (política, religiosa ou racial). Este artigo serviu de base para a atuação dos delegados africanos 

contra a África do Sul. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA Statutes. 

Zürich, 1973.   
682 A literatura sobre a relação entre esporte e apartheid é vasta, como, por exemplo: BOOTH, Douglas. The race 

game: Sport and politics in South Africa. London: Routledge, 2012. BOLSMANN, Chris. White football in South 

Africa: Empire, apartheid and change, 1892–1977. Soccer & Society, v. 11, n. 1-2, p. 29-45, 2010. DARBY, Paul. 

Stanley Rous’ ‘own goal’: football politics, South Africa and the contest for the FIFA presidency in 1974. Soccer 

& Society, v. 9, n. 2, p. 259-272, 2008. ALEGI, Peter. African soccerscapes: How a continent changed the 

world’s game. Athens: Ohio University Press, 2010. 
683 PENNA FILHO, Pio. África do Sul e Brasil: diplomacia e comércio (1918-2000). Revista Brasileira de 

Política Internacional, Rio de Janeiro, 44.1, p. 69-93, 2001.  
684 FLORENZANO, José Paulo. Brasil e África do Sul: O futebol-arte no campo do Apartheid. In: CAMPOS, 

Flávio de (org). Futebol objeto das ciências humanas. São Paulo: Leya, 2014. 
685 “Sujet affaire afrique sud somme opinion demande revision doit etre soumise commission executive. Cio 

salutations. Havelange”. HAVELANGE, João. [Correspondência]. Rio de Janeiro, 13 mar. 1968. 1 telegrama.  

Reactions des CNO suite a la decision de la Session, fevrir-avril, 1968 (em ordem alfabética), DRMOL AFRIS/015 

7775.  
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que, em sua maioria, são menos multirraciais, e são predominantemente 

europeus, não existindo uma população negra ou indígena significativa.686 

 

Nas instituições esportivas, a postura brasileira crítica e combativa contrastava não 

apenas com os demais representantes da América Latina, mas, sobretudo, com a postura dos 

delegados europeus que se recusavam a enxergar no apartheid um problema jurídico de fato. 

Os ingleses que, àquela altura, dominavam as instituições esportivas, eram particularmente 

reticentes em tomar medidas rígidas contra a África do Sul. Mesmo o afastamento da SANOC 

(Comitê Olímpico Nacional da África do Sul) do movimento olímpico, em 1963, era visto com 

cautela, como uma medida temporária, uma concessão ao bloco africano diante do 

fortalecimento de GANEFO.687 

Na FIFA, a suspensão da FASA (Federação de Futebol Associação da África do Sul), 

em 1964, associação de futebol exclusivamente branca, era vista da mesma forma.688 No 

relatório escrito pela comitiva da FIFA, presidida por Stanley Rous e James McGuire (EUA), 

os delegados chegaram à conclusão de que não havia discriminação por parte da federação de 

futebol. O argumento de Rous e McGuire era de que a FASA não praticava o racismo, pois a 

separação entre brancos e negros era uma determinação governamental e a federação pouco 

poderia fazer neste sentido.689 A correspondência de Stanley Rous com os representantes da 

FASA deixa escapar um tom franco e amistoso. Laços de amizade, muito provavelmente 

construídos antes de Rous assumir a presidência da FIFA, pesavam nas decisões institucionais 

da FIFA. Vale dizer que a maior parte dos países que faziam parte da base aliada de Stanley 

Rous, – como, por exemplo, a Austrália e os próprios Estados Unidos, de McGuire – não 

enxergavam o racismo como um problema estrutural, e reproduziam, no seu próprio território, 

práticas análogas ao apartheid.   

Na arena pública, a posição brasileira se apresentava como a própria antítese da 

britânica. Não se trata aqui de reforçar o discurso da democracia racial, mas de observar como, 

em um contexto em que a separação entre brancos e negros no âmbito esportivo era 

naturalizada, a força de um símbolo como a seleção brasileira, multiétnica, campeã e plural, 

certamente exerceu um peso institucional. Na ação política, Havelange soube instrumentalizar 

 
686 INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. Draft Report by the president of the IOC on his visit to 

South America for the meeting of ODEPA, May, 1973. 1 relatório. Arquivo do COI, Lausanne. (grifos nossos) 
687 GITERSOS, Terry Vaios. The Sporting scramble for Africa: GANEFO, the IOC and the 1965 African Games. 

Sport in Society, v. 14, n. 5, p. 645-659, 2011. 
688 A FASA rivalizava com a SASF (South African Soccer Federation), a associação dos negros, e a SAIFA (South 

African Indian Football Association), associação dos indianos.  
689 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Addendum au Procés-Verbal du 

XXXIVéme Congress Ordinaire de la FIFA tenu le jeudi 8 octobre 1964 à Tokyo, Metropolitan Festival 

Hall. Item XII – Expulsion d’une Association Nationale. [1964]. FIFA Archives, Zürich. 
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este símbolo à sua própria maneira, apresentando o Brasil como uma nação miscigenada, 

democrática e aberta às diferenças raciais. Paradoxalmente, este discurso era fortalecido em um 

momento em que as críticas às violações aos direitos humanos pelo Estado brasileiro ganhavam 

a cena internacional.690 Mesmo assim, a versão do Brasil como o paraíso das relações raciais 

aparece já no primeiro discurso de Havelange como presidente da FIFA:  

 

Nasci no Brasil, um país que não conhece preconceito racial ou religioso, um 

tremendo caldeirão cultural [a cultural melting pot, no original] onde todas 

as pessoas do continente se unem para formar um jovem país e que trabalha 

em direção firme ao desenvolvimento, e quer viver em paz com todas as 

nações. No meu sangue, correm as tendências igualitárias do meu povo, e o 

seu entusiasmo de trabalhar e produzir. Eu espero que estas características 

pessoais me permitam, com a colaboração acalorada de todos os envolvidos, 

de fazer da FIFA uma instituição sem fronteiras, que trabalha para o 

desenvolvimento do esporte.691 

 

Desta vez, a metáfora do sangue serve como o elo entre o individual e o nacional, como 

se o caráter do povo se manifestasse através dos seus indivíduos destacados. Na sua ação 

individual, Havelange incorpora e mimetiza o caráter e as características fundamentais do seu 

povo. Em 1975, desta vez falando a uma plateia brasileira, Havelange fez um discurso no 

Country Clube da Gávea, em que, outra vez, se valeu da metáfora do sangue para justificar a 

necessidade de um presidente sul-americano à frente da FIFA:   

 
O sangue novo do americano deveria ser injetado no organismo da FIFA. O 

sangue e o pensamento. Pode crer que me atirei à luta em honra do Brasil e 

estejais certos de que, pelo Brasil, não me descurarei dos encargos assumidos. 

A partir da última década, ou de quando o patriotismo das Forças Armadas 

nos proporcionou o clima de paz e de ordem, progresso, para o trabalho 

ardente e fecundo, o Brasil tem proporcionado ao mundo provas sem 

precedentes de juízo e maturidade. Somente com juízo as nações superam os 

abrolhos e encontram o desenvolvimento. [...] São tantas as realizações com 

que este nosso mundo brasileiro, miscigenado, esperançoso e tropical vem 

surpreendendo a humanidade. Antes do fecho deste século, se a ordem, o 

progresso e a paz perdurarem, todos os povos entenderão nosso hino nacional 

e sentirão as cores da nossa bandeira.692 

 

  Os adjetivos – miscigenado, esperançoso, tropical – utilizados por Havelange para 

definir o Brasil e o seu povo são nitidamente de matriz freireana. Para Gilberto Freyre, o exame 

da experiência da modernidade brasileira trazia nele resposta para os problemas gestados na 

 
690 ASTRUC, Clément. Une victoire opportune. Monde(s), n. 1, p. 193-211, 2019. 
691 A WORD From The President. FIFA News, 90, v.8, July 1970. (grifos nossos) 
692 HAVELANGE, João. Discurso no Country Clube do Rio de Janeiro, 04 de março de 1975. In: COARACY, 

Vivaldo. João Havelange – determinação e coragem. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1978. p. 69. (grifos 

nossos) 
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Europa e nos Estados Unidos. Assim, o Brasil havia conseguido encontrar caminhos e resolver 

problemas que permaneciam como impasses no mundo anglo-saxão – particularmente a 

questão racial. No exame da história brasileira, as respostas para resolução do problema do 

racismo no mundo anglo-saxão deveriam ser buscadas.693 As teses principais de Freyre foram 

vulgarizadas e ganharam força no regime pós-1964. Por um lado, pesquisas têm mostrado como 

os órgãos de repressão e censura atuaram no sentido de coibir expressões como “racismo”, 

“raça”, “poder negro” entre outros, das atividades culturais e textos literários.694 Enquanto a 

censura impossibilitava o uso destas expressões, a publicidade oficial celebrava o imaginário 

das três raças.695  

Na política externa, voltada, especialmente no pós-1974, à África, a retórica da 

democracia racial (não sem contestações) passou a ser utilizada como um instrumento político. 

Nas palavras de Jerry Davila:   

 

[...] as iniciativas de Geisel para estabelecer uma autonomia em relação aos 

Estados Unidos e desenvolver relações com o Terceiro Mundo estavam 

saturadas com a retórica da democracia racial. Mas ele não era o único a ter 

essa percepção. A ideia do Brasil como um novo modelo de desenvolvimento 

econômico no mundo e a própria ideia de democracia racial eram 

compartilhadas entre os brasileiros conservadores. Gilberto Freyre era um 

proponente dessa imagem [...] o caráter que os líderes políticos davam à ideia 

de autonomia e da grandiosidade brasileiras na década de 1970 foi moldado 

por crenças sobre a raça e o seu papel na identidade brasileira.696 

 

A diferença aqui é que, no caso da campanha de João Havelange à presidência da FIFA, 

o outro não era os Estados Unidos, mas a África do Sul e muito especialmente a Inglaterra e 

seus dirigentes, que se recusavam a condenar o regime. Quase cinquenta anos depois, 

Havelange recontava a história do confronto com Stanley Rous como a disputa entre a 

flexibilidade brasileira e a rigidez inglesa: “Nós [os brasileiros] sempre fomos de coração 

aberto. E o senhor volta há quarenta anos, a Inglaterra, os ingleses eram rígidos”.697 Em 1973, 

o presidente da CAF, Tessema parecia convencido dessas representações positivas sobre o 

 
693 TAVOLARO, Sergio BF. Gilberto Freyre e nossa “Modernidade Tropical”: entre a originalidade e o desvio. 

Sociologias, v. 15, n. 33, p. 282-317, 2013. FREYRE, Gilberto. Interpretação do Brasil. São Paulo: Global, 

2016. 
694 PIRES, Thula Rafaela de Oliveira. Colorindo memórias e redefinindo olhares: Ditadura Militar e Racismo 

no Rio de Janeiro. Comissão da Verdade do Rio. Relatório. Rio de Janeiro: CEV-Rio, 2015. 
695 FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de Janeiro: 

FGV, 1997. 
696 DÁVILA, Jerry. Hotel Trópico: o Brasil e o desafio da descolonização africana, 1950-1980. v. 2. São Paulo: 

Paz e Terra, 2011. p. 41-70; 274. 
697 HAVELANGE, João. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto Rocha. Rio de 

Janeiro, 2013. Acervo pessoal do autor. 
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Brasil. Escrevendo um texto em que criticava a ideia de transferir a federação de futebol 

israelense da Ásia para a Europa698, tese que ganhava cada vez mais força tendo em vista a 

tensão política da região, Tessema argumentava que não havia justificativa esportiva para tal 

mudança. E arrematava: “Se suas sugestões tendem a unir na mesma Confederação países que 

professam a mesma ideologia política e, partindo deste fato, são capazes de jogar o futebol entre 

eles sem obstáculos, então será necessária também a criação de duas confederações europeias, 

uma para os países da Otan, e outra para os países do Pacto de Varsóvia, com risco de ver um 

dia Cuba na Confederação Europeia e o Brasil na Confederação Africana de Futebol.699  

 

  

No começo dos anos 1970, a candidatura de Havelange expressava a força da imagem 

do Brasil como uma civilização moderna. Na FIFA, o Brasil de 1972 foi capaz de exercer uma 

liderança sui generis sobre o bloco terceiro-mundista, em uma aliança heterogênea composta 

pela África, pela América do Sul, além do bloco árabe. Em texto publicado na revista France 

Football, “Com Havelange, para o ano 2000”, o editor Max Urbini parece sintetizar as 

representações do Brasil evocadas neste capítulo:  

 
Eu sabia depois de meses que o Brasil se tornava uma potência industrial, uma 

nação de ponta na América Latina, de crescimento recorde. Sabia também que 

o futebol, três vezes campeão do mundo, era um fenômeno. Mas a realidade 

do Brasil de 1972 é ainda mais brilhante. [...] Ao lado de João Havelange, 

senti bater o coração do milagre brasileiro em São Paulo. Descobri a Bahia de 

ontem, de hoje e de sempre, com o senhor Alfredo Curvello.  Recebi um golpe 

tremendo em Brasília, símbolo da vontade de todo o povo, cidade prodigiosa... 

O futebol é a alma do Brasil. Sim, 8000 quilômetros, o Maracanã, o Morumbi, 

a Fonte Nova, em Salvador, teatros grandiosos, arenas de maravilhas para a 

felicidade dos amantes do futebol. João Havelange soube criar as condições 

de uma verdadeira explosão, que ultrapassa mesmo o quadro do esporte. Ele 

serve a um país empolgante, uma juventude cuja alegria de viver se exprime 

ao longo dos dias. É um exemplo para a América Latina, mas igualmente para 

todo o mundo e, principalmente, para a Europa que, às vezes, tem 

dificuldades para se libertar de preconceitos de uma outra época. [...] O 

futebol do mundo se reunirá em torno do penache de João Havelange, 

confiando-lhe a presidência da FIFA. [...] Com Havelange à frente, a bola 

chegará rapidamente ao ano 2000.700 

 

 
698 ROUS, Stanley. Problemas a nível continental y sus posibles soluciones. FIFA News, Zürich, n. 106, mar. 

1972.  
699 TESSEMA, Y. Carta al señor Presidente de la FIFA, Sir Stanley Rous, por el Señor Y. Tessema, Presidente de 

CAF. FIFA News, n.110, julho de 1972. 
700 URBINI, Max. Com Havelange, para o ano 2000! Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n. 27, set. 1973. 
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 Por mais que o discurso da campanha tenha acentuado a polarização entre um Terceiro 

Mundo em ascensão e uma Europa decadente, a realidade da disputa eleitoral é distante das 

representações propagandísticas. Nela, as rivalidades regionais e as disputas locais de poder no 

interior das confederações tiveram um peso fundamental. À exceção feita ao bloco africano, 

que se manteve unitário e coeso em torno do problema da África do Sul, os demais continentes 

estavam divididos. Numa eleição apertada, explorar as dissidências era fundamental. Nesta 

linha, o último capítulo desta tese analisa o mapa eleitoral e os últimos acontecimentos que 

levaram à vitória de Havelange em 1974.  
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6 ONZE DE JUNHO DE 1974 – A ELEIÇÃO DE HAVELANGE À PRESIDÊNCIA DA 

FIFA  

 

6.1 O MAPA DE VOTAÇÃO 

 

 Em 11 de junho de 1974, no Trigésimo Nono Congresso da FIFA, João Havelange foi 

eleito presidente, tornando-se o primeiro (e até agora único) não europeu a comandar a 

instituição. Nos cinco capítulos iniciais desta tese, examinou-se a ordenação político-jurídica 

da FIFA, o contexto da década de 1960, a ascensão de Havelange na sociedade civil brasileira 

e os cabos eleitorais que tornaram possível a internacionalização do projeto nacional do 

dirigente brasileiro. A hora é de examinar a conjuntura crítica do início da década de 1970 para 

compreender quais fatores levaram o dirigente brasileiro à vitória. Neste aspecto, será 

importante compreender as associações nacionais aliadas de Havelange dentro da própria FIFA. 

Afinal, quais países apoiaram a candidatura de Havelange?  

 A memória oficial construída sobre os acontecimentos costuma descrever a disputa 

eleitoral à maneira de uma batalha entre um Sul recém-saído da descolonização (com a maioria 

do bloco afro-asiático, sob a liderança da América do Sul) e um Norte, hegemonizado pela 

Europa. Perguntado sobre os países que o apoiaram ao longo de sua presidência da FIFA, 

Havelange não costumava excluir nenhum continente, exceção feita ao bloco europeu.701 Na 

história oficial, a eleição de Havelange representa a ascensão do bloco terceiro-mundista e a 

globalização definitiva da FIFA, com maior participação dos países periféricos.702 O exame da 

história da eleição de Havelange à presidência da FIFA ao microscópio a afasta dos estereótipos 

e das representações oficiais. O mapa eleitoral descreve um cenário relativamente mais 

complexo, no qual as disputas regionais desempenharam um papel de relevo no resultado final 

da eleição. Tendo em vista este quadro, este capítulo explora três situações políticas decisivas 

para a compreensão da eleição – o problema da neutralidade da União Soviética, a situação do 

continente asiático, dividido pela questão das duas Chinas e, por fim, o continente europeu, 

cindido, àquela altura, entre uma ala radicalmente contrária à participação dos países periféricos 

na FIFA, e uma ala moderada, que defendia o pacto tutelado.703 

 

 

 
701 Em quase todas as entrevistas citadas ao longo desta tese, Havelange fez referência à batalha com Rous como 

a contenda entre o Terceiro Mundo emergente e o Norte. Ver, por exemplo, o livro oficial publicado pelo COB: 

AZEVEDO, Vivaldo de. João Havelange – determinação e coragem. São Paulo: Editora Nacional, 1974. 
702 BURLAMAQUI, Luiz Guilherme. The invention of FIFA history – João Havelange election as a historical 

event. Soccer & Society, [2019?]. No prelo.  
703 As disputas entre a corrente europeia radical e a moderada já foram objeto de discussão no segundo capítulo 

desta tese, cf. com a subseção “Stanley Rous, 1961”.  
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Figura 39 – Mapas de países afiliados à FIFA por ano 
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 Fonte: FIFA Handbook, 1929-1974. 
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Figura 40 – Evolução (números absolutos) dos países filiados à FIFA 

  

 

Fonte: FIFA Handbook, 1929-1974. 

 

 

De fato, os processos de descolonização da África e da Ásia significaram uma mudança 

na composição dos países-membros da FIFA. Em 1904, quando a FIFA foi fundada, seus nove 

membros pertenciam à Europa. Essa situação se manteve estável até a década de 1920, quando 

países da América do Sul se filiaram à entidade. Na prática, esse processo de globalização da 

entidade se acelera no pós-II Guerra Mundial, com os processos de independência africana. 

Jonh Kelly e Martha Kaplan sugeriram que a descolonização foi menos uma saída do que o 

ingresso numa ordem global que compartilhavam muito mais com o momento anterior do que 

se supõe.704 Neste sentido, parte importante dos processos de independência era obtenção do 

reconhecimento na esfera pública internacional e, para tal, a filiação às entidades internacionais 

esportivas era uma parte fundamental da busca por essa legitimidade. A filiação à FIFA e às 

entidades esportivas era, portanto, parte deste processo mais amplo de reconhecimento. 

Internamente, a criação de seleções nacionais de futebol ajudava a sedimentar e a construir uma 

consciência nacional embrionária.705 

 

 
704 KELLY, John D.; KAPLAN, Martha. Represented communities: Fiji and world decolonization. Chicago: 

University of Chicago Press, 2001. 
705 Um bom exemplo sobre o problema pode ser visto na carta de Upper Volta (atual Burkina Faso) para a FIFA 

em julho de 1960: “Given that the Upper Volta has recently acquired its full national and international status [...] 

we should also acquire our full autonomy in the sporting world”, carta citada em DIETSCHY, Paul. African and 

the football world. Paris: EPA; Hachette Livre, 2008. p. 103. 
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Figura 41 – Federações afiliadas à FIFA por continente (1932-1974) 

 

 

Fonte: FIFA Handbook, 1929-1974. 

 

 

 

Esse processo estava praticamente encerrado no início da década de 1970. As entidades 

esportivas, que conseguiram destituir os rivais mais ferrenhos ao seu monopólio, triunfam em 

paralelo aos processos de descolonização. Em 1974, a FIFA alcança 134 afiliados. Neste 

contexto, praticamente todos os países independentes do mundo encontravam-se afiliados à 

FIFA, exceção feita a algumas ilhas na Oceania e Caribe, Groenlândia, Mongólia e a República 

Popular da China. O desenho institucional da FIFA se altera – de uma entidade com presença 

exclusiva no mundo europeu, ela se transforma em uma entidade com representação global. O 

ano de 1974 marca a primeira vez em que um continente (o africano) tem mais membros 

representados no Congresso da entidade do que a Europa (ver Figura 39). 

Todavia, o simples fato de as novas nações pertencerem à FIFA não significou de 

imediato que elas tivessem automaticamente força política correspondente. Para que as novas 

nações tivessem representação política equivalente ao seu número quantitativo, era preciso 

construir um projeto coerente, com legitimidade política, simbólica e econômica, capaz de 

desafiar a ordem institucional e o status quo da FIFA, hegemonizado pelos europeus. No 

trabalho conduzido por Havelange e sua entourage para a formação de um bloco, foi chave a 

legitimidade político-jurídica que a história de sucesso do futebol brasileiro emprestou à sua 

candidatura. Nesta linha, Europa e América do Sul eram responsáveis pela maior parte do 
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financiamento da FIFA.706 Mesmo contrariados, os europeus reconheciam o pleito sul-

americano como legítimo.707 Em um exercício de história contrafactual, a situação seria distinta 

se a maioria fosse construída e liderada por um dirigente africano ou asiático. Grosso modo, a 

aliança entre o bloco sul-americano e parte do afro-asiático pode ser descrita nos termos de uma 

troca política: enquanto os representantes da América do Sul emprestavam seu prestígio político 

aos países emergentes, eles recebiam, em reciprocidade, o voto. 

 

 

Figura 42 – Cédula de votação na eleição de 1974 com uma “pegadinha”: era preciso riscar o nome do 

candidato não desejado 

 

 

Fonte: Anexo às Minutas do Congresso da FIFA, Frankfurt, 1974. 

 

 

Para que Havelange obtivesse êxito, era preciso fazer a vontade da maioria construída 

politicamente no dia da eleição. Os delegados das associações nacionais, que prometeram apoio 

a Havelange, precisavam ir ao Congresso da FIFA votar, estar em dia com as suas obrigações 

jurídico-econômicas com a FIFA e marcar o (x) na cédula de votação. Essas observações podem 

parecer triviais, mas é preciso levar em consideração que a capacidade econômica dos países 

recém-saídos da colonização era limitada. O problema do pagamento das taxas já foi descrito 

 
706 HOMBURG, Heidrun. Financing World Football. Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Berlin, v. 53, n. 

1, p. 33-69, 2008. 
707 WINTERBOTTOM, Walter. Sir Stanley Rous Exit From FIFA | History Of Football Interview.  [Entrevista 

cedida a] Projeto History of Football. Publicado em 30 out. 2015. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=-ESddqVeOdk. Acesso em 23 ago. 2019.  O pesquisador consultou a 

entrevista em áudio na íntegra no Museu do Futebol Inglês, em Preston. 
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no capítulo anterior. Além disso, diferentemente do que acontece nos dias de hoje, a FIFA não 

custeava as viagens dos delegados das federações nacionais aos Congressos, e o número de 

abstenções era, geralmente, elevado. De toda a sorte, é significativo que o Congresso de 

Frankfurt tenha sido o primeiro da história da FIFA em que os países de um dado continente 

específico (a África) superaram em número os países do continente europeu.  

 

 

Figura 43 – Presentes no Congresso de 1974 divididos por continente 

 

 

Fonte: Minutas do Congresso da FIFA, Frankfurt, 1974. 

 
 

 

 Um dos problemas fundamentais para a entourage de Havelange era justamente o 

quórum no Congresso da FIFA. Nas entrevistas que concederam a Ernesto Rodrigues, Elias 

Zaccour e Peter Pullen estimaram que, para que Havelange fosse bem-sucedido, o número de 

países presentes no Congresso precisaria ser maior do que 120.708 Caso fosse menor, a chance 

de derrota seria maior. De fato, 124 países estiveram presentes, e a diferença de votos foi de 

apenas 4. Do lado oposto, em depoimento concedido ao National Football Museum (Museu do 

Futebol Inglês), o treinador Walter Winterbottom, que estava presente em Frankfurt como 

representante da Football Association, queixou-se do fato de pessoas ligadas a Havelange 

cobrirem os custos das viagem dos países sem recurso para tal. “Corrupção, suborno, pura e 

 
708 PULLEN, Peter. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro, [2003-2004]. Acervo pessoal 

Ernesto Rodrigues. ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro, [2003-

2004]. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues. 
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simplesmente. O que se pode fazer a respeito? Não teríamos perdido a eleição, não fosse dessa 

forma.”709 

Ora, o tema da corrupção permeou o imaginário daqueles que foram derrotados, quase 

que imediatamente após a eleição. Numa carta reveladora, e já citada nesta tese de 

doutoramento, Stanley Rous escreveu a Henry Banks: “Receio que não nos falaremos por muito 

tempo. Como você deve ter visto nas notícias, o poder negro [Black Power], a corrupção 

[corruption] e o suborno [bribery] tomaram conta do nosso congresso [our congress].”710 Essa 

mistura de categorias – nosso Congresso, poder negro, corrupção e suborno – indicava que o 

que havia sido corrompido com a eleição de 1974 era, na verdade, uma ordem político-jurídica 

percebida como natural. Nesta ordem política naturalizada, os europeus apareciam como tutores 

dos povos do Terceiro Mundo, responsáveis por ensinar a boa política aos povos colonizados. 

A inversão dessa relação de forças corrompe hierarquias tidas como imutáveis. O novo mundo 

institucional, que nasce do rompimento entre o bloco europeu e o bloco afro-asiático, estava 

inexoravelmente corrompido por um vício de origem – a compra de votos.  

 Não obstante o discurso de matriz eurocêntrica, permanece o problema objetivo sobre 

um possível suborno na eleição de 1974. A questão é espinhosa, e não se pode, evidentemente, 

concluir com base em notícias de imprensa, ou depoimentos pela parte derrotada. Seria preciso 

uma prova material que indicasse, de fato, o uso de meios ilícitos para obtenção da vitória em 

1974, o que é difícil nos casos de corrupção. O problema é que mesmo críticos de Havelange, 

como Andrew Jennings e Juca Kfouri só foram capazes de localizar os primeiros indícios de 

corrupção em 1980, com a parceria encaminhada com a empresa de futebol ISL (International 

Sports Leisure).711 Por essa parceria, Havelange foi condenado pela justiça suíça por receber 

comissionamento na assinatura dos direitos de transmissão entre a FIFA e as empresas. Pelas 

acusações, Havelange teve de renunciar a seu cargo como membro do Comitê Olímpico 

Internacional, mas o estatuto jurídico da FIFA (uma instituição privada, sem fins lucrativos) 

impediu que Havelange sofresse uma sanção maior do que a simples reprovação.712 De acordo 

com o regime jurídico suíço, a prática do comissionamento não era considerada ilícita à época 

pelo fato de a FIFA ser uma instituição privada. Mesmo assim, as acusações de corrupção a 

 
709 WINTERBOTTOM, Walter. Sir Stanley Rous Exit From FIFA | History Of Football Interview.  [Entrevista 

cedida a] Projeto History of Football. Publicado em 30 out. 2015. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=-ESddqVeOdk. Acesso em 23 ago. 2019.  
710 ROUS, Stanley. [Carta a Harry Banks, diretor técnico do COI]. 16 July 1974. 1 carta. Arquivo do Comitê 

Olímpico Internacional, Lausanne, correspondência FIFA/COI. DRM02/FOOTB/005, mai. 1968-1978. 
711 JENNINGS, Andrew. Um jogo sujo: o mundo secreto da FIFA. Rio de Janeiro: Panda Books, 2012.  
712 Cf. COI confirma renúncia de Havelange. globoesporte.com, Rio de Janeiro, 05 dez. 2011. Disponível em: 

http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2011/12/coi-confirma-renuncia-de-havelange.html. Acesso em: 

25 ago. 2019. 
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Havelange têm uma longa história. Deputados de oposição a Havelange e parte da imprensa o 

acusaram de atos ilícitos ligados aos gastos da Taça Independência e a gestão dos recursos da 

CBD, com a tentativa de se abrir uma CPI do Futebol para apurar possíveis malfeitos. Nada foi 

provado, ainda que muito pouco tenha sido investigado de fato.713 

 De toda a sorte, o historiador pode dizer, em retrospectiva, que as condições políticas 

responsáveis pelo seu triunfo começaram a ser construídas em 1968, e se completam na 

primeira metade da década de 1970. Dizendo de outra forma, parece relativamente difícil 

imaginar que Havelange tenha vencido a eleição baseando-se exclusivamente na compra de 

votos. Em termos amplos, é preciso pensar que havia uma ambiência no regime político da 

FIFA favorável à emergência de uma candidatura como a sua. Muitas das questões pelas quais 

passava a FIFA se tornavam visíveis em outras instituições internacionais análogas, como a 

ONU, no começo da década de 1970.714 No início da década de 1970, a eleição de Havelange 

à presidência da FIFA se conecta a três acontecimentos –  o regresso da China à ONU em 1971, 

o golpe de Augusto Pinochet em setembro de 1973, e a Revolução dos Cravos em Portugal.  

Na FIFA, a votação era secreta, e só se pode especular – a partir das entrevistas, fontes 

impressas, literatura secundária, correspondências – o mapa de votação na eleição de 1974. 

Frente a frente com o corpus documental, o historiador decifra com relativa facilidade o voto 

dos países. No entanto, em situações específicas, fontes de natureza distinta entram em conflito. 

Neste caso, o exemplo mais bem-acabado deste fenômeno é justamente o voto dos 

representantes de Portugal, quando, no Brasil, fontes afirmam que o país apoiou Rous. Em 

Portugal, por sua vez, os jornalistas afirmavam categoricamente que a Federação Portuguesa 

de Futebol (FPF) estava com a CBD. Processo semelhante se dá na Espanha, quando dirigentes 

declararam o voto em Havelange a posteriori.715 

 Ainda assim, é possível ter uma ideia mais geral acerca do quadro de representação 

com base nos documentos coligidos ao longo de quatro anos de pesquisa, alguns dos quais serão 

 
713 Sobre os deputados críticos a Havelange, TOLEDO, Maurício. Discurso de Maurício Toledo (Deputado – 

Arena). In: CONGRESSO NACIONAL. Diário do Congresso Nacional, Brasília-DF, 27 jun. 1973. p. 342. 

Havelange rebate as críticas em matéria publicada no Boletim da CBD. HAVELANGE destrói intriga. Boletim 

da CBD, Rio de Janeiro, v. 9, n. 32, 1973. Sobre as acusações de corrupção no regime militar, sabe-se que se 

investigava pouco ou nada, conforme ilustram as pesquisas de CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas 

catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988. Niterói: EdUFF, 2014. (especialmente 

p. 399 e seguintes). Cf. também STARLING, Heloísa. Ditadura Militar. In: AVRITZER, Leonardo. Corrupção: 

ensaios e críticas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 
714 SLUGA, Glenda. The transformation of international institutions: global shock as cultural shock. In: 

FERGUSON, Niall et al. (ed.) The Shock of the Global: the 1970s in Perspective Cambridge: Harvard University 

Press, 2010. p. 223-36. MAZOWER, Mark. Governing the world: The history of an idea, 1815 to the present. 

New York: Penguin USA, 2013. 
715 Ambos os votos serão discutidos mais abaixo na subseção “A Europa diante do espelho”. 
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discutidos mais à frente. Nesta linha, o pesquisador esboçou os dois mapas abaixo. O primeiro 

representa a votação do primeiro turno enquanto o segundo apresenta o quadro do segundo e 

decisivo round eleitoral: 

 
Figura 44 – Mapa de votação da eleição de João Havelange contra Stanley Rous à presidência da 

FIFA. Primeiro turno, 11 de junho de 1974. 

 

 
 

Fonte: Minutas do Congresso da FIFA, Frankfurt, 1974. 

 

 

             Ao contrário da representação oficial que fala da imagem de um mundo dividido entre 

o Norte e o Sul, pode-se observar como boa parte dos continentes estava dividido por questões 

regionais. Grosso modo, a Europa permaneceu praticamente unida em torno de Rous, assim 

como a América do Sul se fechou em torno de Havelange. Mesmo nestes casos, na América do 

Sul, havia dissidências, como o Paraguai. A Federação Paraguaia de Futebol votou, ao que tudo 

indica, em Rous, com o objetivo claro de enfraquecer o presidente da CSF, o peruano Teófilo 

Salinas, e fortalecer Nicolás Leoz como candidato à presidência da instituição. Na Europa, as 

fontes mais precisas indicam que a França, a Espanha e talvez Portugal, além de Romênia e 

Iugoslávia, tenham apoiado Havelange. O continente africano, por sua vez, aparece unido em 

torno de Havelange pela questão do apartheid e pelo problema da China. Todavia, Tomlison e 
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Sugden chegaram a afirmar que parte da África inglesa apoiava Stanley Rous pela questão do 

idioma, além de uma possível rivalidade entre a África francesa (com Havelange) e uma África 

inglesa (com Rous).716 Sem fechar questão, o pesquisador concorda com a opinião de Elias 

Zaccour de que 30 países da África apoiaram Havelange na eleição de 1974.717 Sem dúvida, o 

continente asiático era aquele que estava mais dividido. Marcado pela Guerra Fria, o continente 

asiático formou dois blocos: de um lado, o bloco comunista e árabe, que se aliou a Havelange; 

de outro, o bloco capitalista, mais próximo a Israel e aos EUA, que apoiou Stanley Rous. 

 

Figura 45 – Votação segundo turno  

 
 

Fonte: Minutas do Congresso da FIFA, Frankfurt, 1974. 

 

 
716 SUGDEN, John; TOMLINSOM, Alan. FIFA and the contest for world football: who rules the people's 

game? Cambridge: Polity Press, 1998. 
717 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro, [2003-2004]. Acervo 

pessoal Ernesto Rodrigues. 
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No segundo turno, as duas alterações mais significativas foram o voto da União 

Soviética e da Inglaterra, que migraram para Havelange. De acordo com depoimento de Peter 

Pullen, a Football Association, da Inglaterra, mudou o voto como uma forma, pragmática e 

diplomática, de reconhecer a vitória do candidato rival.718 Por sua vez, a União Soviética 

decidiu apoiar Havelange no segundo turno. As razões desta escolha e sua relação com o 

contexto mais amplo também serão objetos de discussão abaixo. Para finalizar esta tese, o 

capítulo desata e explicita os contextos regionais que explicam a diferença de votos nas regiões, 

e como, por sua vez, estes se conectam ao contexto mais amplo do início da década de 1970. 

 Neste aspecto, a observação sobre as divergências regionais não deve ser vista como 

algo trivial. Em termos amplos, diversos historiadores da Guerra Fria têm observado o impacto 

das disputas regionais na conformação de uma ordem global.719 Não foi diferente no caso da 

eleição de Havelange: as disputas regionais e continentais tiveram um impacto decisivo na sua 

eleição à presidência da FIFA. 

 

6.2 CHINA – O ÚLTIMO ATO 

 

 Na “longa década de 1960”, a questão da África do Sul se apresentou como o nó das 

instituições esportivas internacionais. No entanto, o começo da década de 1970 provocaria uma 

inflexão. Com o regresso da China às Nações Unidas em 1971, as pressões para a 

reincorporação da All China Football Association à FIFA, a associação nacional de futebol 

chinesa, se intensificariam pelos países do bloco terceiro-mundista. Durante a Revolução 

Cultural, a China se manteve em relativo isolamento em relação às instituições internacionais. 

A partir de 1969, esse quadro se transforma, marcando o afastamento definitivo da China em 

relação ao bloco soviético. Em 1974, o maoísmo relê as teorias dos três mundos. Para a política 

externa chinesa, a divisão entre socialismo e capitalismo já não é mais atual. A divisão que deve 

prevalecer é entre os países mais desenvolvidos (União Soviética e Estados Unidos), os países 

desenvolvidos (Japão, Austrália, Canadá e Europa) e os não desenvolvidos (Ásia, América 

Latina e África). A China pertence a esse Terceiro Mundo, e o propósito da política externa 

chinesa passa a ser se aproximar deste bloco de países e liderá-lo.720 No final da Revolução 

 
718 PULLEN, Peter. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro, [2003-2004]. Acervo pessoal 

Ernesto Rodrigues. 
719 WESTAD, Odd Arne et al. The global Cold War: third world interventions and the making of our times. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
720 JIAN, Chen. China, the Third World and the Cold War. In: MCMAHON, Robert. (org.). The Cold War and 

the Third World. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
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Cultural, o sucesso do crescimento econômico dependia diretamente do alargamento das 

relações da China com o resto do mundo.721 
De volta às Nações Unidas, os chineses pretendiam regressar às instituições esportivas, 

com o objetivo final de participar dos Jogos Olímpicos. Para além disso, o esporte passa a ser 

visto como meio de reconstruir pontes dissipadas nos anos da Revolução Cultural entre China 

e os países do Terceiro Mundo. No princípio da década de 1970, já não havia mais as condições 

internacionais favoráveis para levar adiante um projeto de tipo revolucionário como os Jogos 

da Novas Forças Emergentes, capaz de romper com as instituições esportivas vigentes. Boa 

parte dos países africanos e asiáticos já havia se filiado ao movimento olímpico, e, por ora, a 

melhor estratégia era somar forças para disputar as instituições por dentro.722 

A diplomacia chinesa do ping-pong723  –  o pano de fundo esportivo para a retomada 

das relações entre Estados Unidos e a China – forneceu a moldura para iniciativas análogas do 

governo chinês.724 Na África, em especial, região em que o futebol se constituía como o esporte 

de maior apelo junto à população, o governo chinês passa a organizar amistosos de forma a 

celebrar o início ou o final de projetos de engenharia realizados nos países.725 Entre 1970 e 

1972, na Zâmbia e na Tanzânia, o governo chinês organizou partidas da seleção de futebol 

chinesa com equipes locais para celebrar a assinatura de um acordo de cooperação internacional 

(a construção de uma ponte, de uma ferrovia, uma estrada etc.). Em 1972, Rous escrevia à 

Käser, relatando as partidas jogadas pela China. 

 

De acordo com o cônsul britânico em Pequim, a China tem jogado amistosos 

seguidamente, mesmo desfiliada à FIFA:  

Antes de 1967 – China jogou com a Iugoslávia, União Soviética, Hungria, 

Brasil726 e Romênia.  

Entre 1967 e 1970 – não houve futebol durante a Revolução Cultural. 

 
721 PINHEIRO, Letícia. Restabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China: uma 

análise de processo de tomada de decisão. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 6, n. 12, p. 247-284, 1993. 
722 HONG, Fan; XIAOZHENG, Xiong. Communist China: Sport, politics and diplomacy. The International 

Journal of the History of Sport, v. 19, issues 2-3, p. 319-342, 2002. 
723 A diplomacia do ping-pong serviu como o pano de fundo para a retomada das relações entre Estados Unidos e 

China. Durante o campeonato mundial em Nagoya, no Japão, jogadores dos Estados Unidos e China 

confraternizaram. Depois do campeonato, os jogadores chineses foram convidados pela equipe americana a visitar 

os Estados Unidos. No ano seguinte, em 1972, seria a vez de Richard Nixon visitar o continente norte-americano. 

A literatura sobre o tema é farta, podendo-se consultar, entre outros, os livros citados de Chen Jian nesta tese de 

doutoramento, além do capítulo sobre esporte e relações internacionais, no livro de FRANK, Robert. Pour 

l'histoire des relations internationales. Paris: PUF, 2015. 
724 HONG, Fan; XIAOZHENG, Xiong. Communist China: Sport, politics and diplomacy. The International 

Journal of the History of Sport, v. 19, issues 2-3, p. 319-342, 2002. 
725 FOOTBALL ASSOCIATION OF MALAYSIA. Friendly matches with China. Destinatário: Helmut Käser. 

6 jun. 1972. 1 carta. Malaysia Football Association Box. FIFA Archives, Zürich. 
726 Provavelmente, o cônsul se referia à viagem do Madureira à China em 1964.  
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Entre 1970 e 1972 – o time chinês jogou partidas fora de casa contra: Síria, 

Iraque, Paquistão, Kuwait, Egito, União Soviética, Argélia, Guiné, Mali, 

Tanzânia, Zâmbia, Somália, Albânia.  

E dentro de casa contra: Chile, Albânia e Cuba.727  

 

 A burocracia da FIFA não estava satisfeita com essa prática levada adiante pelo 

governo chinês. O Estatuto da FIFA impedia que as associações nacionais ou clubes 

contraíssem relações com membros não filiados, como era o caso da China. Numa carta escrita 

ao Dr. Nozu, o representante japonês do Comitê Executivo da FIFA, Rous qualificou a situação 

como “embaraçosa para a FIFA”.728 A federação chinesa de futebol não havia demonstrado 

nenhum interesse em se refiliar à entidade, e a realização (em número crescente) de jogos era  

vista como um desafio à autoridade da entidade.729 As federações afiliadas, que não poderiam 

contrair relações com a China, argumentavam que os jogos entre as equipes se tratavam de 

iniciativas intergovernamentais, que enviava times militares (caso dos países do Norte da 

África) ou estudantis (caso do Chile) sem relação direta com os órgãos institucionais de futebol. 

Geralmente inflexível, o próprio secretário-geral Helmut Käser descrevia a situação como “não 

muito saudável”, e se pergunta se o melhor a fazer não era levantar a proibição dos jogos, como 

a FIFA havia feito na década de 1930 em relação à Grã-Bretanha.730 Em contrapartida, Stanley 

Rous era radical e firme, proibindo que a China disputasse partidas amistosas com qualquer 

equipe afiliada à FIFA, ameaçando-as com sanções mais duras. Em 1977, já não mais como 

presidente da FIFA, na sua autobiografia, Rous questionava a primeira atitude de Havelange 

como presidente: a de levantar a proibição para a China.731 

Em 1972, os delegados da Associação Chinesa de Futebol estabeleciam como condição 

para o regresso à FIFA a expulsão definitiva de Taiwan, mantendo sua posição sectária anterior 

à Revolução Cultural. Na mesma proporção, a FIFA se recusava a aceitar a expulsão de Taiwan, 

lembrando a boa convivência entre as federações nacionais em situação parecida (as duas 

Alemanhas, as duas Coreias etc.). Na prática, embora houvesse certa concordância no que diz 

respeito à volta da China Comunista para a FIFA, não havia consenso de como isso deveria ser 

feito em relação a Taiwan. Outro problema era o orgulho: os dirigentes da FIFA esperavam que 

os chineses dessem o primeiro passo, reconhecendo a autoridade da FIFA como legítima. De 

 
727 ROUS, Stanley. [Correspondência]. Destinatário: Helmut Käser. 11 Jan. 1973. 1 carta. FIFA Archives, Zürich. 
728 ROUS, Stanley. [Correspondência]. Destinatário: Sr. Nozu, representante japonês no Comitê Executivo da 

FIFA. 11 jan. 1972. 1 carta. FIFA Archives, Zürich. 
729 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Congresso Ordinário de 1972, 

Munique. Minutas [...]. Discussão. Munique, 1972. FIFA Archives, Zürich. 
730 KÄSER, Helmut. [Correspondência]. Destinatário: Stanley Rous. Zürich, 15 Jan. 1973. 1 carta. FIFA Archives, 

Zürich. 
731 ROUS, Stanley. Football Words – a lifetime in sport. London: Faber and Faber, 1978. 
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maio a outubro de 1974, diversas federações internacionais esportivas substituíram Taiwan pela 

China como membros afiliados, aceitando a condição imposta pela política esportiva chinesa.732 

Conectadas ao movimento olímpico, as federações esportivas mais importantes, entretanto, 

mantiveram sua posição em não expulsar Taiwan, possibilitando no máximo que os chineses 

disputassem os torneios como convidados, mas sem poder político.733 

A situação da China impactou diretamente a eleição de 1974, dividindo o continente 

asiático em duas metades. Ao contrário do continente africano, coeso e unido em torno da 

questão do apartheid, o continente asiático estava marcado pela divisão da Guerra Fria. A 

Confederação Asiática de Futebol vivia – para utilizar das próprias palavras de Helmut Käser 

– uma situação especial. Na carta endereçada ao secretário da FIFA, o secretário da 

confederação asiática de futebol explica a visão dos asiáticos: 

 

Caro Helmut Käser,  

A maioria dos membros da confederação asiática de futebol não tem relações 

com a República Popular da China, e mesmo que eles venham a se tornar 

membros da FIFA, serão tratados da mesma forma que a confederação tem 

feito com a Coreia do Norte e o com o Vietnã do Norte até quando a guerra 

persistir no Vietnã e o tratado de paz entre as duas Coreias não seja assinado. 

Dizendo de outra forma, não é provável que a República Popular da China 

seja admitida como membro da Confederação Asiática de Futebol.734 

 

Em outras palavras, a China Comunista não seria aceita de bom grado na Confederação 

Asiática de Futebol. Essa situação não era única, e boa parte dos países do continente, à revelia 

das regras estatutárias, havia se filiado diretamente à FIFA, sem se filiar à Confederação.735 Em 

um continente dividido pela Guerra Fria, o bloco comunista, composto por países como Coreia 

do Norte, Vietnã do Norte, Camboja, Laos, entre outros, eram filiados à FIFA diretamente, mas 

não à confederação continental. Mesmo os países árabes retardaram a filiação à CAF, em um 

processo que se deu apenas no começo da década de 1970.736 Neste sentido, embora pudessem 

 
732 Numa breve cronologia, Federação Internacional de Levantamento de Peso (1ª de maio), Federação 

Internacional de Wrestling (3ª de maio), Federação Internacional de Hipismo (16 de maio), Federação 

Internacional de Basquete (11 de julho) e Federação Internacional de Vôlei (9 de outubro). Outras federações, 

como a FIFA, a FINA, e a IAAF, não chegaram a expulsar Taiwan dos seus membros, mas, também nessa época, 

reiniciaram as negociações para trazer de volta a China. Cf. HONG, Fan, ZHOUXING, Lu. Politics First, 

Competition Second – Sports and Chinas Foreign diplomacy in the 1960s and 1970s. In: DICHTER, Heather L.; 

JOHNS, Andrew L. (eds). Diplomatic games: Sport, statecraft, and international relations since 1945. Lexington: 

University Press of Kentucky, 2014. 
733 Ibid. 
734 TEIK, Koe-Wai. [Correspondência]. Destinatário: Helmut Käser. 1 carta. FIFA Archives, Zürich. 
735 Os estatutos da FIFA – assim como os estatutos da Confederação Asiática de Futebol – estabeleciam a 

obrigatoriedade de filiação à confederação. 
736 Não obtive, na FIFA, acesso à lista de filiados da CAF, mas é possível ter uma ideia pela correspondência. À 

exceção do Irã, vários países árabes participavam da FIFA (como o próprio Kuwait), mas não da CAF.  
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disputar partidas eliminatórias como as da Copa do Mundo – e não custa lembrar que a Coreia 

do Norte chegou a se classificar para a Copa do Mundo de 1966 –, estes países eram 

impossibilitados de tomar parte nos torneios regionais, como o campeonato asiático de futebol.   

Evidentemente, a FIFA não estava muito satisfeita com o status quo asiático. Em 

diversas oportunidades, o próprio presidente da FIFA e o secretário-geral insistiram junto a 

Koe-Wai Teik, secretário da Confederação Asiática de Futebol, para que “aqueles países que 

não fossem filiados a FIFA se filiassem imediatamente”.737 Não seria exagero afirmar que essa 

situação só se manteve por tanto tempo porque concedia a Stanley Rous uma espécie de 

benefício indireto – o controle da maioria dos assentos do Comitê Executivo. Os representantes 

da Ásia capitalista – representada por Malásia, Japão, Israel, Tailândia, Hong Kong, Singapura 

etc. – estavam entre os aliados mais devotos da gestão de Rous à frente da FIFA. Essas alianças, 

que remontavam à época da colonização inglesa, se mantiveram na FIFA. Para se ter ideia da 

aproximação entre Rous e os dirigentes do mundo asiático, em mais de uma ocasião, os 

representantes da AFC quiseram lançá-lo como candidato à presidência da FIFA, antecipando 

a Football Association inglesa.738  Isso ajuda a explicar porque, como presidente da FIFA, Rous 

havia destinado boa parte dos recursos do Comitê de Desenvolvimento Técnico aos países do 

Sudeste Asiático.739 Sem a presença dos países comunistas na Confederação Asiática, os 

assentos do Comitê Executivo da AFC, creditados a partir do sistema confederativo, eram 

naturalmente dominados pelas associações nacionais que controlavam a confederação e que 

compunham o espectro de alianças de Stanley Rous. Neste aspecto, ter a maioria no Comitê 

Executivo era crucial para a boa governança da FIFA.  

Em meados de 1972, quando o regresso da China às Nações Unidas já era uma realidade, 

mesmo os britânicos, por meio do Ministério das Relações Exteriores, passaram a pressionar a 

FIFA para reincorporação da China. Em fevereiro de 1972, Harrold Thompson, presidente 

(chairman) da Football Association e idealizador do comitê de relações entre a China e a Grã-

 
737 ROUS, Stanley. Relatório da visita de S. Rous à Tailândia. Aug. 1967. 1 relatório. FIFA Archives, Zürich. 
738 Sobre isso, ver capítulo 2. Conferir também FOOTBALL ASSOCIATION OF MALAYSIA. Friendly matches 

with China. Destinatário: Helmut Käser. 6 jun. 1972. 1 carta. Malaysia Football Association Box. FIFA Archives, 

Zürich. 
739 Numa carta escrita ao representante do Irã em 1969, Käser lamentava essa hegemonia da Ásia Oriental, 

provavelmente respondendo (não temos a carta original) uma queixa do representante iraniano: “A Confederação 

Asiática de Futebol informou por cabo que o doutor Nozu foi escolhido como terceiro membro representante do 

continente asiático. Ele é um bom homem, mas para sua ciência, e para a ciência da sua associação, assim como 

os países ocidentais do continente asiático, eu lamento que a Confederação Asiática tenha sua representação 

concentrada na Malásia, Japão e Tailândia. Tenho certeza que o doutor Nozu representará todo o continente 

asiático, assim como fazem os demais membros”. KÄSER, Helmut. [Correspondência]. Destinatário: Federação 

Nacional de Futebol do Irã. Zürich, 27 May 1969. 1 carta. Caixa Irã, 1959-1974. FIFA Archives, Zürich.  



312 

 

 

Bretanha, teve a ideia de enviar um time inglês para o continente chinês.740 Provavelmente 

inspirados pelo exemplo da diplomacia do ping-pong, o Ministério das Relações Exteriores do 

Reino Unido queria se reaproximar da China através do esporte, com a visita de um time da 

primeira divisão – a equipe do Arsenal chegou a escrever para o Ministério, demonstrando 

interesse – ou de uma seleção nacional sub-23 à China. Nas reuniões com os diplomatas 

ingleses, Rous afirmou que isso não seria possível justamente devido à não filiação da China 

na FIFA. Se alguma equipe inglesa disputasse partidas na China, esta seria punida 

imediatamente. Mesmo o presidente da FIFA sendo um inglês, a entidade não abriria exceções.  

Mesmo pressionado pelo governo britânico e por aliados dentro da própria Football 

Association, Rous relutou e se recusou a tomar partido em defesa da reincorporação da China, 

levantando a autorização especial para partidas das equipes inglesas. Aqui, o interessante é 

perceber que nem mesmo os diplomatas ingleses pareciam compreender “por que o fato de 

Taiwan ser filiada à FIFA tornava tão difícil a ida de um time britânico à China”.741 Um 

diplomata inglês, então, teve a ideia de enviar uma equipe de jogadores não afiliados à FIFA. 

Neste caso, o envio de um time de qualidade técnica inferior à China poderia enfraquecer a 

imagem do Reino Unido como país do futebol, e eles preferiam não enviar time algum.742 Rous 

insistia no fato básico de que os chineses deveriam tomar o primeiro passo, manifestando o 

interesse em regressar à FIFA.743 A explicação possível, para além do aspecto ideológico, é que 

os vínculos políticos de Rous na FIFA obrigavam-no a consultar sua base de apoio antes de 

avançar na reincorporação da China à FIFA. Neste sentido, a lealdade em relação a sua base 

política era maior do que aquela em relação ao governo britânico.  

 

 
740 DAVIES, H. L. English Football teams visit to China. Destinatário: Embaixada de Londres em Pequim. 

London, 1 June 1972. Far Eastern Department. 1 carta. Exchanges of Sport between China and United Kingdom 

(part A) FCO 34-154. National Archives, Londres.  
741 FAR EASTERN DEPARTMENT FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE. [Carta do Far Eastern 

Department Foreign and Commonwealth Office direcionada ao FCO]. Destinatário: Foreign and 

Commonwealth Office. 21 July 1972. 1 carta. Exchanges of Sport between China and United Kingdom (part B) 

FCO 34-155. National Archives, Londres. 
742 THOMPSON, Harrold. China – Football. Relatório escrito por Harrold Thompson sobre a visita e a reunião 

com Stanley Rous. 22 Dec. 1972. 1 relatório. Exchanges of Sport between China and United Kingdom (part A) 

FCO 34-154. National Archives, Londres. 
743 ROUS, Stanley. [Correspondência]. Destinatário: Mr. Ian Petri. Hong Kong, 14 Sept. 1972. 1 carta. Exchanges 

of Sport between China and United Kingdom (part A) FCO 34-154. National Archives, Londres. 
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Figura 46 – Havelange andando de bicicleta na China 

 

 

Fonte: Arquivo Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 

Havelange, em revanche, caminhou na direção contrária. É interessante observar que o 

mês era junho de 1974, e o Brasil não havia reconhecido o governo da China Comunista, algo 

que só aconteceria em meados de agosto. Em junho de 1974, a posição oficial do Brasil era não 

reconhecer o governo da República Popular da China, e sim o governo de Taiwan. Sem dúvida, 

o processo de reconhecimento da República Popular da China pelo Brasil estava em andamento. 

Internamente, diversos setores do empresariado faziam pressão para que o governo brasileiro 

retomasse as relações com o país de olho no amplo mercado consumidor chinês. Em 10 de abril 

de 1974, uma expedição enviada à China de empresários brasileiros do café foi chefiada por 

Giulite Coutinho, futuro presidente da CBF e, então, presidente do América e presidente da 

Associação dos Exportadores Brasileiros.744 De acordo com a cientista política Letícia Pinheiro, 

as negociações para o reestabelecimento das relações entre o Brasil e a China começaram a ser 

discutidas ainda em novembro de 1973, e se arrastaram até o mês de agosto de 1974. Ernesto 

Geisel e Azeredo da Silveira discutiam o problema desde janeiro. Uma das preocupações 

 
744 VELLOSO, João Paulo dos Reis; CASTRO, Celso Corrêa Pinto de (org.); D’ARAÚJO, Maria Celina (org.). 

Tempos Modernos – Memórias do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: FGV, 2004. p. 132 
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centrais da burocracia do governo militar, entretanto, era realçar os aspectos econômicos e a 

direção pragmática para o reatamento de relações entre o Brasil e a China, deixando, tanto 

quanto fosse possível, a política do lado de fora. Essa, sem dúvida, era uma forma de minimizar 

os impactos do reatamento junto à opinião pública.745 No meio do processo de renegociação, 

estava a eleição de João Havelange à FIFA.  

Às vésperas da eleição, o governo brasileiro havia pressionado Havelange diretamente 

para evitar o problema da China no Congresso da FIFA. De acordo com Peter Pullen, o próprio 

chanceler Azeredo da Silveira ligou diretamente para Havelange, e o instruiu a não mencionar 

o assunto.746 A situação era difícil porque, se Havelange quisesse garantir a vitória na eleição, 

ele precisava tomar partido da China Popular, e contra Taiwan. No Congresso, uma proposta 

do delegado esportivo, representando o Kuwait, propôs votar uma moção para a expulsão de 

Taiwan, e admissão da China. No final, o número dos países que se manifestaram favoráveis à 

China é bastante parecido com número final dos votantes em Havelange. Aqueles países que 

defenderam a moção do Kuwait para expulsar Taiwan apoiaram a sua candidatura. Havelange 

precisava se manifestar, sob pena de pôr em risco os esforços de campanha.747 Desobedecendo 

às ordens diretas do Itamaraty, Havelange se manifestou a favor da readmissão da China, e foi 

eleito. 

De forma ampla, o ato de desobediência política de Havelange e de Rous explicita a 

posição ambígua dos delegados das instituições esportivas em relação à ingerência estatal. Ao 

mesmo tempo em que o presidente se valeu da burocracia do Estado para conseguir 

financiamento ao largo de sua campanha à presidência da FIFA, o projeto individual de 

Havelange possuía relativa autonomia em relação a essas esferas. Neste sentido, diante da 

defesa de uma instrução do Estado brasileiro e o seu próprio projeto, prevaleceu o segundo. De 

certa forma, Rous adotou postura muito semelhante à de Havelange. Mantendo-se firme, Rous 

ignorou as ordens do governo britânico para defender as suas próprias convicções, os seus 

aliados e o status quo na FIFA. Neste aspecto, os delegados esportivos se diferenciam dos 

diplomatas, vistos, exclusivamente, como instrumentos práticos da ação estatal.748 

 
745 PINHEIRO, Letícia. Restabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China: uma 

análise de processo de tomada de decisão. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 6. n. 12, p. 247-284, 1993.  
746 As fontes escritas corroboram os depoimentos orais. Ver, por exemplo, EMBAIXADA DO BRASIL EM 

BONN. Ofício nº 285. Secreto/Urgente. Destinatário: Secretaria de Estado. Índice – Eleição do Senhor João 

Havelange para a presidência da FIFA. A questão RPC/República Popular da China. 1 ofício. Arquivo Itamaraty, 

Brasília – DF. 
747 Proposta do Kuwait votação – a favor (59 – Brasil), contra (47), abstenções (16). O resultado do primeiro round 

das eleições foi 62 a 58, 4 abstenções.  
748 BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
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No Brasil, a ação de Havelange não foi bem recebida pela alta cúpula do governo militar. 

Instituições como o Itamaraty e o Exército são hierárquicas por definição, e a desobediência a 

uma ordem direta é vista como um ato de insubordinação. Mas Havelange estava sujeito às 

ordens do Itamaraty e ao governo? Coube ao próprio manobrar em um contexto de crise. Para 

tanto, Havelange contou com o auxílio de Gilberto Coutinho Paranhos Velloso, então primeiro-

secretário, e o que acompanhava na missão de Frankfurt em 1974. Documentos recolhidos no 

próprio Itamaraty mostram como Velloso acompanhara a seleção brasileira no México em 

1970. Nessa ocasião, Velloso se aproximou de Havelange, e é muito possível que eles tenham 

se tornado colegas. Em 1971, ao lado do embaixador do México, Havelange o nomeou 

benemérito da CBD pelos serviços prestados na campanha do tricampeonato. Velloso reaparece 

em 1974, desta vez como delegado do Itamaraty no Congresso de Frankfurt. A presença de 

Velloso no Congresso de Frankfurt parece ter sido uma requisição do próprio João Havelange. 

A essa altura, Velloso estava morando em Brasília, e viajou a Frankfurt para acompanhar o 

Congresso. No final, Velloso escreveu um telegrama de seis páginas, descrevendo a situação 

política da FIFA. Nele, Velloso insere a atuação de Havelange no contexto de uma “conjuntura 

eleitoral crítica” e, de certa forma, justifica a sua tomada de decisão:    

 

Esse quadro eleitoral é indicativo da preocupação com que os Delegados da 

CBD ao Congresso da FIFA (o próprio Senhor João Havelange, o Ministro 

João Lyra Filho e o Senhor Sylvio Correa Pacheco, Vice-Presidente da CBD) 

encaravam o problema da questão prévia chinesa, à luz das características 

decisivas que revestia para a candidatura Havelange a presidência da FIFA o 

apoio que recebesse do bloco afro-árabe-asiático. Assinale-se que a 

participação do Senhor Havelange como Delegado no Congresso foi decidida 

em último momento em virtude da conjuntura eleitoral enquanto a pedido dos 

mesmos Delegados o próprio secretário Gilberto Coutinho Paranhos Velloso 

manteve contato telefônico com o Chefe do DAO, pois pretendiam os 

representantes da CBD contar com ampla liberdade de manobra e que essa lhe 

fosse outorgada pelo Itamaraty. Foi-lhes transmitido, em resposta, que a única 

recomendação que o Itamaraty poderia fazer já lhes havia sido feita e não 

poderia ser modificada, cabendo ao senhor Havelange ajuizar moto próprio o 

acatamento que a ela daria, à luz do que ele mesmo considerasse que fosse o 

grau, maior ou menor, oficial ou oficioso, das relações entre a CBD e o 

governo, no caso o Itamaraty.749 

 

Embora Havelange insista em conseguir autorização, o Itamaraty se mantém firme na 

sua posição em não tomar partido em relação à República Popular da China. Neste quadro 

eleitoral crítico, coube ao próprio decidir não seguir as instruções dadas pelo governo. O 

 
749 EMBAIXADA DO BRASIL EM BONN. Ofício nº 285. Secreto/Urgente. Destinatário: Secretaria de Estado. 

Índice – Eleição do Senhor João Havelange para a presidência da FIFA. A questão RPC/República Popular da 

China. 1 ofício. Arquivo Itamaraty, Brasília – DF. 
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telegrama de Velloso continua, com uma defesa explícita de Havelange. Abaixo, o diplomata 

ressalta que a participação de Havelange não foi voluntária, mas se deveu à insistência do bloco 

afro-árabe-asiático.  

Cumpre ressaltar aqui que o Senhor João Havelange interveio nos debates 

imediatamente antes da China (Formosa). Conforme apurado, sua 

participação deveu-se à insistência de Delegados afro-árabes-asiáticos que 

apoiavam sua candidatura à Presidência no sentido de que se pronunciasse 

publicamente. O Senhor Havelange foi bastante hábil e sua intervenção 

conteve apenas dois pontos: de um lado, declarou que apoiava a readmissão 

da RPC (mas não tocou no problema da exclusão de Formosa e, de outro, 

pedia à presidência do Congresso que resolvesse, conforme de praxe, a [...]. 

Os países europeus, assinale-se, se opunham à exclusão de Formosa, por 

defender sempre a tese de que a FIFA é apolítica e que, portanto, nela cabem 

perfeitamente Federações das duas Chinas.750 

 

No contexto da ditadura militar, o gesto ousado de Havelange repercutiu no próprio 

Itamaraty. De imediato, o diplomata brasileiro em Managua, capital da Nicarágua, não entendeu 

o que se passava, e escreveu à sede: teria o governo brasileiro mudado de posição?   

 

BRASEMB-MANAGUA. Entrada da China Comunista na FIFA. 

Declarações de João Havelange. “A última instrução formal ao chefe do posto 

data de 5 de agosto de 1969. Despachos indicam em certas ocasiões as 

posições que serão seguidas pelo governo brasileiro e podemos acompanhar o 

pensamento do Itamaraty com a chefia recentemente assumida por vossa 

excelência, tenho lido declarações em jornais e revistas brasileiras que me são 

enviadas por [...] vivermos em Managua sem possibilidade de captação de 

rádios brasileiras. [...] Recentemente o senhor João Havelange declarou no 

exterior e aqui foi publicado com destaque que propusera [sic] ele a entrada 

da China na FIFA com exclusão da China Nacionalista, enquanto sei apenas 

do envio de uma missão comercial particular a Pequim, seguida de membros 

do Itamaraty.” (Itamaraty – esporte).751 

 

Outra vez, o telegrama de Managua é um documento exemplar sobre estatuto liminar e 

ambíguo (ligada ao Estado, mas com certo grau de autonomia em relação a ele) da posição de 

Havelange e da diplomacia esportiva em relação à vida estatal. Embora visto como um quadro 

do governo, Havelange tinha certo espaço de ação, que, no último minuto, precisava ser 

mobilizado. À semelhança de Rous, Havelange manteve-se firme nas suas convicções para a 

incredulidade do diplomata brasileiro. Neste sentido, vale lembrar que também os diplomatas 

ingleses não compreendiam as posições de Stanley Rous. Para tanto, era preciso ir além da vida 

 
750 EMBAIXADA DO BRASIL EM BONN. Ofício nº 285. Secreto/Urgente. Destinatário: Secretaria de Estado. 

Índice – Eleição do Senhor João Havelange para a presidência da FIFA. A questão RPC/República Popular da 

China. 1 ofício. Arquivo Itamaraty. Brasília – DF. 
751 EMBAIXADA DO BRASIL NA NICARÁGUA. [Correspondência]. Managua, 14 jul. 1974. 1 carta. Pasta 

Esportes. Arquivo Itamaraty. Brasília – DF. 
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estatal, e olhar para o quadro mais amplo da política da FIFA. Ambos estavam inexoravelmente 

presos às suas bases políticas.  

 

6.3 UM TELEGRAMA DE SANTIAGO  

 

Em junho de 1974, o ditador Augusto Pinochet escrevia ao presidente da FIFA em 

exercício, Stanley Rous, agradecendo pela possibilidade de o Chile disputar a Copa do Mundo 

daquele ano. Em um telegrama curto e até hoje inédito, Pinochet ressalta a suposta 

imparcialidade, independência em relação à política e autonomia dos burocratas da FIFA, 

imunes às pressões internacionais: 

 

Receba o reconhecimento do povo e governo do Chile pela decisão adotada 

por esta instituição a ratificar a classificação da nossa equipe. Ela reflete que 

a federação internacional de futebol e a sua direção é eminentemente 

desportiva e age independente de interesses políticos formulando votos de 

sucesso para o campeonato mundial [...]. Augusto Pinochet Ugarte, presidente 

da junta de governo do Chile.752 

 

 

Por que um chefe de Estado agradecia ao presidente da FIFA pela classificação de sua 

seleção nacional ao Mundial? Como esse telegrama pode ter impactado a eleição de João 

Havelange? Na verdade, o telegrama do ditador chileno é o desfecho de uma história que se 

inicia no ano anterior, quando Chile e União Soviética disputavam um playoff de ida e volta 

para a Copa do Mundo de 1974. Em 26 de setembro de 1973, a primeira partida foi disputada 

no estádio Lênin, em Moscou, na União Soviética, e terminou empatada em zero a zero. A 

segunda partida deveria acontecer no Chile em novembro. No entanto, os soviéticos, que 

haviam rompido relações com o Chile após o golpe de 11 de setembro de 1973, decidem 

boicotar a partida, e pedem à FIFA a realização do jogo em território neutro. As razões do 

boicote são explicadas pelos russos na declaração oficial abaixo:  

 

Declaração oficial da Federação Soviética de Futebol à FIFA – Recomenda 

que a partida entre os times da União Soviética e do Chile não seja disputada 

em novembro de 1973. Sabemos que, como resultado de um levante fascista, 

que destituiu o governo legítimo da Unidade Nacional do Chile, prevalece a 

atmosfera de terrorismo sangrento, repressão, abolição das garantias 

constitucionais aliada com uma campanha contra os países socialistas e as 

forças democráticas, sendo forçadamente antissoviética, permitindo a 

violência contra cidadãos soviéticos. No Chile, o Estádio Nacional, suposto 

campo para a partida entre as equipes, foi transformado pela junta militar em 

 
752 PINOCHET, Augusto. [Correspondência]. Destinatário: Stanley Rous. Santiago, 7 jun. 1974. 1 telegrama. 

Pasta Avulsa. FIFA Archives. Zürich. 
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um campo de concentração, lugar de tortura e execução de patriotas chilenos. 

Nas arquibancadas são mantidos aprisionados milhares de pessoas inocentes, 

inclusive treinadores cubanos que viviam no Chile, convidados pelas 

federações esportivas do Chile. Federação de Futebol da União Soviética se 

dirige à FIFA com a proposta de sediar a partida em um terceiro país porque 

os esportistas soviéticos, nas condições presentes, não podem jogar no estádio 

banhado com sangue dos patriotas chilenos. No entanto, a FIFA negligencia 

os abomináveis crimes da junta militar e toma por consideração as palavras 

do ministro da Defesa do Chile. [...] A federação soviética declara seu protesto 

em nome dos esportistas soviéticos e declara a situação insustentável [...] Por 

tudo isso, se recusa a participar de uma partida no território chileno e 

responsabiliza os líderes da FIFA por isso. [...] Por fim, a URSS quer jogar a 

partida em um território neutro, e reafirma sua vontade para tanto.753 

 

Após a manifestação incisiva dos soviéticos, o assunto veio a ser debatido no Comitê 

de Organização da Copa do Mundo, quando três delegados – um dos representantes africanos, 

o representante soviético e o iugoslavo – endossam a proposta da União Soviética. Além destes, 

a FIFA recebe cabos das federações nacionais de futebol da Holanda, da Polônia, da 

Tchecoslováquia, da Argélia, da Hungria, de Cuba, da Romênia, além da própria CAF.754 

Enquanto a UEFA buscou uma solução de compromisso, a CSF toma para si o lado do Chile. 

A defesa do Chile se baseava no fato de ter conseguido um bom resultado fora de casa e uma 

partida em território neutro ia de encontro à esportividade do confronto, gerando desequilíbrio 

entre os rivais. Para reforçar o argumento, sul-americanos alegavam não ter havido nenhuma 

manifestação dessa natureza no dia 21 de setembro, quando, em uma reunião entre a FIFA e as 

duas federações nacionais, fora agendada para estabelecer as bases do confronto. No mesmo 

documento, os chilenos ressaltam ainda o fato de a reunião ter ocorrido após o golpe de estado 

e, portanto, após a quebra de relações diplomáticas entre os dois países. Numa síntese, a tese 

defendida pelos sul-americanos era de que os soviéticos, no fundo, estavam mobilizando a 

opinião pública internacional para obter ganhos esportivos.755  

Em outubro de 1973, o FIFA News sumarizava os acontecimentos, e informava que uma 

comissão de membros da FIFA havia viajado para Santiago, concluindo que não havia nenhum 

problema para realizar a partida:  

 

Sede para o confronto entre o Chile e a União Soviética – Depois de um pedido 

da União Soviética para que a partida entre a União Soviética e o Chile não 

 
753 FEDERACIJA FUTBOLA SSSR. [Cabo da União Soviética enviado à FIFA, sábado, três de novembro de 

1973]. Destinatário: Fédération Internationale de Football Association. Moskva, 3 Nov. 1973. Apud FIFA NEWS, 

n. 126, Nov. 1973. 
754 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Agenda of the Meeting n. 9. Of the 

World Cup Organizing Committee to be held at the Hotel Airport, Frankfurt, Saturday, 5 January, 1974, at 9:30. 

Frankfurt, 1974. 1 folha de papel. FIFA Archives, Zürich. 
755 Ibid. 
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fosse disputada considerando a situação no Chile, o Comitê de Organização 

da Copa do Mundo da FIFA decidiu enviar uma delegação para examinar se 

as condições de Santiago do Chile garantiam as condições normais e 

esportivas para a disputa da partida. Os delegados da FIFA, o senhor Abílio 

de Almeida, vice-presidente, Rio de Janeiro, Brasil, e o secretário-geral o Dr. 

Helmut Käser, Zurique, Suíça, estiveram em Santiago entre os dias 23 e 25 

para fazer as investigações necessárias. No dia 26 de outubro, os delegados 

informaram ao presidente Stanley Rous que, depois das consultas e das 

investigações, não há motivo para não manter Santiago como sede do segundo 

jogo.  

Portanto, a partida entre Chile e União Soviética será disputada no dia 21 de 

novembro de 1973.756 

 

De que forma essa história se entrelaça a disputa entre João Havelange e Stanley Rous? 

Ao contrário do que a literatura supôs, o episódio acabou afastando o dirigente da CBD dos 

russos, fazendo com que os soviéticos se abstivessem da eleição no primeiro turno e liberassem 

os votos dos países da Cortina de Ferro.757 Nele, Rous e Havelange marcharam lado a lado, 

posicionando-se contrariamente à União Soviética por motivos simultaneamente pragmáticos e 

ideológicos. Em questão, o acontecimento é uma prova de como os episódios da política em 

sentido estrito entrelaçam-se à esfera esportiva. O elo de mediação, responsável por unir o 

campo esportivo à esfera política, é pura e simplesmente uma partida de futebol. Nas condições 

normais, o golpe dado por Pinochet em 1973 no Chile não teria tido nenhuma influência na 

eleição de 1974 da FIFA. Mas, diante de uma partida que opôs o bloco socialista às ditaduras 

latino-americanas, o problema emergiu como uma questão concreta. E os delegados e os 

candidatos à presidência da FIFA precisaram deliberar sobre o problema político. 

 Na prática, a história do confronto entre Chile e União Soviética começa muito antes de 

a partida ser disputada. Antes de mais nada, é preciso entender como as duas seleções vieram a 

se enfrentar. Examinando o contexto, não chega a surpreender que esta tenho sido a única vez 

em que um playoff para uma vaga da Copa do Mundo envolveu o confronto direto entre uma 

seleção europeia e uma sul-americana. Ao menos desde 1966, a FIFA sofria pressões para a 

ampliação do número mínimo dos países da Copa do Mundo. Na Copa da Inglaterra em 1966, 

os países do bloco africano realizaram um boicote em que demandavam maior participação para 

o torneio seguinte.758 Àquela altura, o continente africano contava com uma vaga indireta: o 

vencedor das eliminatórias africanas disputava um playoff com o ganhador do continente 

 
756 FIFA NEWS, Oct. 1973, n. 125. p. 4. 
757 SUGDEN, John, and TOMLINSON, Alan. FIFA and the contest for world football: who rules the people's 

game? Cambridge: Polity Press, 1998. 
758 Sobre o boicote africano, ver o capítulo 2, além de DIETSCHY, Paul. African and the football world. Paris, 

Editions EPA; Hachette-Livre, 2008. Especialmente o capítulo 5, “The birth and development of continental 

football”.  
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asiático para decidir, afinal, quem iria disputar os estágios finais da Copa do Mundo. Na 

linguagem técnica da FIFA, era como se cada continente possuísse meia vaga para o torneio. 

Após o boicote, a FIFA decidiu que cada continente teria uma vaga direta para a fase final do 

torneio, eliminando a repescagem. Em 1970, com uma seleção europeia campeã do mundo e 

classificada diretamente para o torneio, não houve disputas sobre o que fazer com a vaga 

remanescente. Mas, com a vitória do Brasil em 1970, as pressões sobre o continente sul-

americano se intensificaram. Desta forma, a América do Sul não queria abrir mão de suas três 

vagas para a Copa do Mundo de 1974, além do posto já assegurado pelo Brasil. Sem se chegar 

a um consenso sobre quem cederia a vaga, a comissão decidiu que Europa e América do Sul 

abririam mão de 0,5 vaga cada, respectivamente, disputando, em campo, a vaga remanescente 

para a Copa do Mundo. Disputados os confrontos eliminatórios, Chile e União Soviética foram 

os classificados para a repescagem.759 

  Desde 1946, os representantes da União Soviética ocuparam postos estratégicos na 

FIFA. Nas negociações de retorno da federação soviética de futebol à FIFA, os russos 

asseguram uma vice-presidência concedida ao país, além da inclusão da língua russa como 

idioma oficial da FIFA.760 Fortalecidos pela vitória dos Aliados na II Guerra Mundial, os russos 

conseguiram barganhar uma condição jurídica semelhante à dos britânicos. Na década de 1960, 

os soviéticos adotaram uma política esportiva cada vez mais voltada para os países saídos da 

descolonização.761 Neste sentido, russos e britânicos estabeleceram uma aliança pragmática, 

mesmo que, em 1961, os soviéticos tenham apoiado a eleição do iugoslavo Andrejevic para a 

presidência da FIFA.762 Não obstante, as agendas dos países confluíam na defesa de uma vice-

presidência exclusiva das federações de futebol da União Soviética e do Reino Unido 

respectivamente, uma situação jurídica que, com o passar dos anos, tornava-se um flagrante 

anacronismo. Na FIFA, as vice-presidências eram atribuídas aos continentes através do sistema 

confederativo, e não fazia sentido que dois países (o Reino Unido e a União Soviética) tivessem 

vice-presidentes permanentes. Ademais, quando Rous adotou uma postura cada vez mais 

voltada às ex-colônias, Granatkin, o vice-presidente russo, enxergou uma oportunidade de 

estreitar os laços soviéticos com ditos países do Terceiro Mundo. Para institucionalizar a 

 
759 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Agenda of the meeting No. 3. World 

Cup Organizing Committee. Meeting No. 3 in Dusseldorf on 16/17 July 1971. FIFA Archives, Zürich. 
760 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. Minutas do 25º Congresso da 

FIFA. Luxemburgo, 1946. FIFA Archives, Zürich. 
761 PARKS, Jenifer. The Olympic Games, the Soviet Sports Bureaucracy, and the Cold War: Red Sport, Red 

Tape. Lanham: Lexington Books, 2016. 
762 Para referências adicionais, ver o capítulo 2, “Stanley Rous, 1961” 
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aliança, Rous indicou Granatkin como o primeiro presidente do Comitê de Desenvolvimento 

da FIFA.763  

  Do lado brasileiro, não foram poucas as vezes em que Havelange elogiou as relações 

cordiais com os russos, caracterizando os líderes soviéticos como “leais” e “cumpridores da 

palavra”.764 Devoto da hierarquia, não chega a surpreender que Havelange tenha manifestado 

certa nostalgia em relação à Guerra Fria: “Um mundo ordenado. Não havia terrorismo, pois 

você tinha um mundo com duas colunas, e elas mantinham o mundo em equilíbrio”.765 No mais, 

Havelange sabia que, para vencer a eleição de 1974, o apoio da União Soviética seria, de fato, 

decisivo. Nesta linha, Havelange contactou Iuri Kler, oficial de chancelaria, para assessorá-lo. 

Filho de imigrantes russos, Kler foi o primeiro funcionário da Embaixada Brasileira em Moscou 

a falar o idioma russo. Em um país ensimesmado, em que poucas pessoas dominavam língua 

estrangeira, ter, ao seu lado, um funcionário como Kler era condição básica para a abertura de 

negociações.  

À primeira vista, os soviéticos estavam interessados no apoio de Havelange para a 

eleição de Moscou a sede dos Jogos Olímpicos de 1980, e prometeram o apoio na eleição da 

FIFA em troca do voto do brasileiro no COI.766  A definição da sede dos Jogos Olímpicos de 

1980 ocorreria no final do ano de 1974, poucos meses após o embate na FIFA, e Havelange 

despontava como um membro influente do Comitê Olímpico Internacional. No COI, a 

ascendência de Havelange sobre a América do Sul poderia conceder votos capitais para os 

soviéticos. Além disso, os soviéticos observavam com atenção e cautela a aproximação de 

Havelange com os países descolonizados, observando a mudança do eixo político dentro da 

própria FIFA. O entrelaçamento entre a política do COI e a da FIFA explica por que Havelange 

saía em vantagem para angariar o apoio russo na eleição de 1974.767 

Mesmo assim, um indicativo do que estava em jogo para os soviéticos pode tomar como 

ponto de partida a entrevista de Iuri Kler, o representante de Havelange na União Soviética. 

Segundo o próprio Iuri Kler, os soviéticos pediram para Havelange uma vice-presidência da 

FIFA. Na entrevista concedida ao pesquisador, Kler faz confusão, como se essa vice-

presidência fosse uma novidade criada no mandato de Havelange. Essa confusão de Kler mostra 

 
763 A indicação de Granatkin como presidente do Comitê de Desenvolvimento da FIFA foi discutida no capítulo 

2.  
764 RODRIGUES, Ernesto. Jogo duro: a história de João Havelange. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 285. 
765 Ibid, p. 281. 
766 KLER, Iuri. [Entrevista]. Entrevistador: Luiz Guilherme Burlamaqui. Rio de Janeiro, dez. 2015. Acervo 

pessoal do autor. 
767 Sobre a escolha de Moscou, a referência ainda é PARKS, Jenifer. The Olympic Games, the Soviet Sports 

Bureaucracy, and the Cold War: Red Sport, Red Tape. Lanham: Lexington Books, 2016. 
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como, na prática, o mais importante para os soviéticos era justamente assegurar o seu estatuto 

privilegiado, garantindo que a eleição de Havelange não significasse uma ruptura radical na 

FIFA. Em outras palavras, mais importante até do que garantir novas benesses, o importante 

era manter, na FIFA, as coisas como estavam.768  

 

 
Figura 47 – Lado a lado, os craques russos no Brasil (Estádio do Morumbi) e os craques brasileiros na 

União Soviética (visitando a Praça Vermelha) 

 

 

 

Fonte: Arquivo Nacional, Fundo Correio da Manhã, 1973. 

 

 

Em 1972, a União Soviética fora convidada ao Brasil para o torneio Independência, e 

disputou suas partidas no Brasil. Ao lado da Iugoslávia, da Escócia e da França, os soviéticos 

compõem o grupo de países europeus que aceitaram disputar o torneio. Em 1973, a seleção 

brasileira retribuiria o gesto, disputando uma partida amistosa no Estádio Nacional Vladimir 

Lenin contra a seleção soviética. Da CBD, a atitude cortês continuou em uma recepção na 

Embaixada Brasileira em Moscou, quando Havelange congratulou Yashin, o Aranha Negra, 

com uma medalha da CBD.769 A aliança parecia caminhar bem, quando irrompe o episódio do 

Chile.  

 
768 KLER, Iuri. [Entrevista]. Luiz Guilherme Burlamaqui. Rio de Janeiro, dez. 2015. Acervo pessoal do autor. 
769 O ITAMARATY e a CBD. Boletim da CBD, n. 21, 1972.   
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Quando Alain Tomlison e John Sugden analisaram o episódio da partida entre Chile e 

União Soviética, enxergaram nele um dos motivos para o enfraquecimento político de Rous, 

que teria, a partir daí, perdido o apoio da União Soviética para Havelange.770 Na prática, o 

episódio serviu para tornar a União Soviética neutra. Isso porque, assim como Rous, Havelange 

esteve firmemente comprometido no ataque aos russos. Nesta linha, a ditadura militar brasileira 

teve um peso político real no golpe de 11 de setembro de 1973 e no processo de estabilização 

do governo de Pinochet. Atualmente, sabe-se que a cooperação entre os países forneceu o know-

how para a estruturação dos aparelhos de repressão no Chile. Por meio do Ministério das 

Relações Exteriores, o governo brasileiro atuou no esvaziamento e no enfraquecimento do 

governo de Salvador Allende, e muito rapidamente reconheceu o governo de Augusto Pinochet 

como legítimo. Nas palavras de Tanya Harmer, era a Guerra Fria interamericana, em que as 

relações regionais tinham um peso tão importante quanto as relações entre as superpotências.771  

Na mesma proporção, o estudo de Gianfranco Caterina sobre as relações entre o Brasil 

e a União Soviética avança para além dos estereótipos. Se as elites brasileiras temiam a difusão 

do comunismo na América do Sul, sobretudo a partir da Revolução Cubana, a União Soviética 

ficava distante deste imaginário, lida pelos agentes e burocratas com outras lentes. De certa 

forma, Caterina explica um fascínio das elites brasileiras sobre o comunismo soviético, seja 

pelo desenvolvimento tecnológico, o gosto pela tecnocracia, as manifestações culturais e até 

mesmo pelo papel do Estado como indutor da economia.772 Examinando este quadro mais 

amplo, é compreensível o apreço e a admiração de Havelange pela ética política dos russos. 

Desta forma, o caminho natural era que Havelange conseguisse capturar os votos da Cortina de 

Ferro e da União Soviética, mas foram as disputas regionais produzidas e alimentadas pela 

Guerra Fria que impediram, em um primeiro momento, a realização do acordo. Em outras 

palavras, a conjuntura regional tornava imperativo a Havelange o posicionamento a favor do 

governo chileno e da Federação Chilena de Futebol.  

Membro do comitê executivo da FIFA e do grupo de Havelange, Abílio de Almeida, 

acompanhado pelo secretário-geral da FIFA, Helmut Käser, compuseram a delegação da FIFA 

que viajou ao Chile para inspeção do estádio nacional e das condições do país. Documentos do 
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Itamaraty provam como esta viagem de Abílio foi vigiada de perto pelo Ministério das Relações 

Exteriores, dada a sensibilidade do tema. No relatório entregue ao Comitê Executivo, Käser e 

Abílio de Almeida informaram que não havia problema nenhum quanto à segurança do jogo. 

O relatório era uma declaração de apoio: Havelange e Abílio precisavam se colocar ao lado da 

federação sul-americana. A candidatura à presidência da FIFA, como se insistiu ao longo da 

tese, é um projeto gestado na América do Sul. No mês seguinte, no Congresso da CSF em 1973, 

foi a vez do próprio Havelange ler uma nota de repúdio contra a União Soviética em defesa dos 

interesses do Chile e da não politização do futebol.773  

Na década de 1970, os direitos humanos renascem como uma questão mobilizadora para 

a esfera pública internacional. A FIFA passou, então, a receber diversas cartas da comunidade 

esportiva sobre o acontecimento. Numa minoria das cartas, a decisão da FIFA foi aplaudida 

com base na defesa do princípio de separação entre esporte e política.774 No entanto, a narrativa 

da maior parte das cartas – que chegavam da Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, Romênia, 

Holanda, e, em maioria absoluta, da França e da Alemanha – era crítica às decisões da entidade. 

Sindicatos, movimentos sociais e associações estudantis exigiam solidariedade com o governo 

chileno deposto, e contestavam a decisão tomada pela cúpula da FIFA. Em algumas das cartas, 

o tom das mensagens era verdadeiramente duro: “o estádio de Santiago não é um campo de 

futebol, mas o símbolo de um massacre. A FIFA envergonha os amantes do futebol”.775 A 

maioria daqueles que escreviam preferiam construir uma analogia com o regime nazifascista 

da década de 1930. Numa das cartas, um cidadão francês fazia questão de lembrar à FIFA de 

que o mundo de 1973 não tolerava acontecimentos como os de 1933 (o ano de ascensão do 

nazismo), e comparava o estádio de Santiago aos campos de concentração de Treblinka e de 

Auschwitz. Com paciência suíça, o secretário-geral Helmut Käser se dava ao trabalho de 

responder à maior parte daqueles que escreviam à FIFA, cobrando maiores explicações. Numa 

das respostas, Käser deixar transparecer a sua opinião sobre os acontecimentos, sentimento 

muito provavelmente compartilhado pelo presidente da FIFA e seu aliado e amigo, Stanley 

Rous:  

A FIFA se baseou em critérios técnicos e puramente esportivos, baseado nos 

regulamentos do torneio para tomar uma decisão sobre o caso. [...] Quanto à 

sua comparação, os julgamentos da opinião pública são baseados, não em 

fatos verificáveis, mas na opinião que certos jornalistas –  aqueles que jamais 

colocaram o pé em solo chileno – publicaram. Estes fatos são contestados 

pelos próprios detentos, como tive oportunidade de investigar em Santiago. 

 
773 ENCONTRO da América do Sul. Boletim da CBD, Rio de Janeiro, n. 30, ago. 1973. 
774 CARTAS endereçadas a Helmut Käser sobre os jogos entre URSS e Chile. Caixa avulsa. FIFA Archives, 

Zürich. 
775 CARTA do movimento estudantil da França. Destinatário: FIFA. 12 nov. 1973. 1 carta. FIFA Archives, Zürich. 
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Nós condenamos todos os atos de violência que podem ser cometidos tanto 

pelos militares quanto pela oposição. Apenas a história os julgará – nós 

estamos muito perto dos eventos para fazê-los.776 

 

Esta foi a primeira vez que a Federação Internacional de Futebol se deparou com um 

tema ligado aos direitos humanos. Na maior das vezes, a reação dos burocratas foi negar o 

problema, ressaltando a separação entre esporte e política por mais que, nas entrelinhas, se 

assumisse uma posição política. Em retrospectiva, pode-se avaliar que Rous poderia ter 

utilizado o episódio para se reaproximar dos países da União Soviética e do bloco socialista. 

No entanto, Rous preferiu tomar o partido do Chile, marchando justamente ao lado de seu rival. 

Para compreender as razões dessa posição política assumida por ele, é preciso olhar para 

ideologia política, de matriz conservadora, crédula na separação estrita entre esporte e política, 

compartilhada por Rous e pelo secretário-geral da FIFA Helmut Käser. Nas palavras de Quin e 

Vonnard, a ideologia da separação entre esporte e política não foi apenas uma ficção, mas uma 

força concreta que desempenhou um papel de relevo na organização do campo esportivo e das 

instituições esportivas durante a Guerra Fria, produzindo cenários complexos.777 

Com a eleição de 1974 se aproximando, e levando ao extremo a lógica do cálculo 

eleitoral, permanece, não obstante, a pergunta se Rous poderia ter optado por uma decisão 

pragmática. Mas, nem mesmo quando se observa o cálculo eleitoral em separado, essa se 

mostrava uma decisão simples. Uma vez ainda, são as particularidades regionais da Guerra Fria 

as responsáveis por condicionar as decisões e as ações de Stanley Rous. A Ásia, e, sobretudo, 

a Ásia capitalista era o continente em que Rous encontrava sua base de apoio político. Nele, a 

Confederação Asiática de Futebol enfrentava problemas análogos com a Coreia do Norte, que, 

com frequência, alegava razões políticas para não disputar partidas em países estrangeiros 

(arbitragem, segurança, lobby etc.).778 Israel, aliado importante de Stanley Rous, também era 

alvo constante de ataques por parte dos países árabes.779 Ademais, na mesma época, o bloco 

comunista pressionava com força pela expulsão de Taiwan na FIFA, algo que a maior parte dos 

países asiáticos recusava-se a aceitar.780 Posicionar-se ao lado da União Soviética significaria 
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abrir um precedente jurídico, impactando diretamente as ligações e as alianças com os blocos 

regionais.  

No limite, o episódio poderia ter uma consequência inesperada e imprevista tanto para 

Rous quanto para Havelange: a criação de uma terceira candidatura, de corte terceiro-mundista, 

à esquerda, liderada pelo bloco soviético, e que tentasse aglutinar o bloco africano em torno de 

um candidato socialista. Essa candidatura fora tentada em 1961, quando, no entanto, não havia 

as condições políticas necessárias para a ascensão de um líder organicamente vinculado ao 

Terceiro Mundo dentro da FIFA. O panorama de 1974 era radicalmente distinto, e, se os 

soviéticos bem o percebessem, poderiam relançar o iugoslavo Andrejevic, membro do Comitê 

Executivo, à presidência da FIFA. A própria revista Miroir du Football, ligada ao partido 

comunista francês, especulava Andrejevic como candidato em fevereiro de 1974.781 Àquela 

altura, entretanto, o mais importante para os soviéticos era garantir que as coisas 

permanecessem como estavam, mantendo a sua vice-presidência da FIFA. Andrejevic não 

capturaria o voto dos países árabes e africanos, negociados pelo dirigente brasileiro nos últimos 

três anos. Diante de um quadro de difícil reversão, o melhor a fazer foi adotar o pragmatismo, 

abstendo-se no primeiro turno. No segundo turno, quando a eleição de Havelange parecia 

encaminhada, os russos alteraram seu voto e apoiaram o brasileiro para presidência da FIFA.  

 

6.4 A EUROPA DIANTE DO ESPELHO 

 

 Continente tradicionalmente dividido por rivalidades seculares, a Europa nunca agiu 

como um bloco uno e coerente dentro da FIFA, sendo sua ação política marcada por divisões 

políticas, nacionais e linguísticas. Na década de 1960, durante os processos de descolonização, 

o pesquisador identificou a existência de duas correntes europeias, que expressavam visões 

distintas sobre como a FIFA deveria ser gerida. De um lado, havia um grupo – liderado por 

Stanley Rous e pelo bloco britânico – que acreditava que a FIFA deveria permanecer gerida 

pelos europeus, com aumento progressivo do espaço político para o bloco afro-asiático, à 

maneira de um pacto tutelado. Neste pacto, os europeus deveriam permanecer no controle da 

FIFA, ainda que, paulatinamente, maior espaço seria destinado às nações do bloco afro-asiático. 

Seria preciso, entretanto, um certo tempo de aprendizagem para que esse conjunto de países 

novos pudesse lidar com as dificuldades da política. Neste processo de aprendizagem, o papel 

dos europeus seria justamente ensiná-los a compreender a nova ordem internacional, tutelando-

 
781 HAVELANGE e Rous, 1973. Miroir du Football, Paris, Mai. 1974. 
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os, protegendo-os e inserindo-os progressivamente na FIFA. Esse reconhecimento da demanda, 

entretanto, implicava algum grau de redistribuição econômica para essas associações nacionais, 

sob a forma de dinheiro dos programas de desenvolvimento econômico.782 

 De outro lado, havia uma ala radical, que se manifestava contra a emergência do bloco 

afro-asiático e não reconhecia essas demandas políticas como legítimas. Esse grupo, em mais 

de uma ocasião, se manifestou contra a incorporação dos direitos políticos plenos pelos países 

afro-asiáticos. Enfraquecida com a vitória de Stanley Rous, esta ala nunca desapareceu 

completamente dentro da FIFA, ressurgindo no começo da década de 1970 a partir da 

radicalização dos processos de descolonização.  

Em setembro de 1972, a manifestação mais incisiva dessa ala partiu do belga e 

presidente da federação de futebol nacional Louis Wouters. Em uma entrevista ao jornal belga 

Voetball, Wouters não economizava palavras contra o presidente da FIFA, reforçadas, em 

momento posterior, numa carta escrita de próprio punho a Stanley Rous. Wouters comparou 

Stanley Rous a Hitler “Assim como Hitler, Stanley Rous segura um espelho diante da Europa”. 

A gestão de Rous à frente da FIFA produziria, como Hitler havia feito, um ataque às instituições 

fundamentalmente europeias, dividindo o continente. O incomodo de Wouters se devia, 

sobretudo, à diferença de poder político e econômico dentro da FIFA. Enquanto o dinheiro da 

UEFA bancava a maior parte dos custos econômicos da FIFA, o poder político era dividido de 

forma equivalente. “Não é possível – dizia Wouters – que a FIFA comporte um sistema político 

em que tanto a Alemanha Ocidental quanto o Bahrein tenham o mesmo peso político”. Sua 

angústia voltava-se, sobretudo, contra os programas de desenvolvimento: “Como pode a FIFA 

custear – com dinheiro europeu – o técnico da seleção nacional de Costa do Marfim, que vive 

às expensas da FIFA, com salário integralmente pago pela entidade, com apartamento gratuito, 

sem nenhuma despesa? O dinheiro da FIFA é investido nas coisas mais ridículas...”783 

Neste cenário de crise, a solução para Wouters era uma só: que a UEFA (incapaz de 

formar a maioria) se retirasse da FIFA, rompendo com a entidade, e criando uma nova no ano 

de 1973. Mesmo recusando o caráter “sensacionalista” atribuído à revista, Wouters não negou 

o teor das suas ideias na correspondência pessoal com Stanley Rous.  

 A entrevista de Wouters era tanto mais grave porque o dirigente participava do Comitê 

Executivo da UEFA, e era, na confederação continental, um membro influente. Gustav 

Wiedekher, suíço, secretário-geral da UEFA, se apressou a escrever a Stanley Rous para 
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exprimir que a visão de Wouters era minoritária dentro da UEFA, e que a entrevista se limitava 

à opinião pessoal de Wouters.784 Wiedekher adotava um tom prudente, mas Wouters certamente 

não era o único membro da UEFA a achar que Rous trabalhava em excesso pelos países em 

desenvolvimento. Expresso na sua entrevista, o medo de Wouters era que, quanto mais se cedia, 

maiores seriam as demandas dos países do Terceiro Mundo, e a ideia de um pacto tutelado 

levaria não à estabilidade contínua, mas à revolta de uma parte (Europa) ou de outra (bloco 

afro-asiático). Wouters parecia prever a eleição de Havelange, dois anos após a entrevista.   

Para Wouters, os europeus nada tinham a ganhar permanecendo na FIFA, e o melhor a 

fazer era abrir mão da entidade, construindo um caminho diverso, exclusivamente europeu. 785 

Evidentemente, Rous não compartilhava de visão de mundo de Wouters para gerir a 

FIFA. Em contraposição a essa visão radical e separatista, Rous ressaltava a força do pacto 

tutelado. Na resposta pública a Wouters, publicada na mesma revista Voetball, a visão de Rous 

se mostrava distinta em uma concepção de poder que imaginava a FIFA como um pacto entre 

as associações mais necessitadas e as mais ricas:  

 

Mr. Wouters acusa a FIFA de gastar o dinheiro arrecadado pela UEFA em 

ajuda desenvolvimentista. Ora, isto é verdade, e não uma acusação. No 

entanto, trata-se de algo normal em vários campos da nossa sociedade. Em 

muitos países Ocidentais, os profissionais sustentam os amadores. É 

basicamente a mesma coisa que acontece na FIFA. Os ricos devem ajudar os 

mais necessitados.786 

 

 

Na resposta escrita diretamente a Wouters, Rous era mais incisivo, e reforçava a imagem 

da FIFA como um contrato entre associações nacionais. Ao contrário de Wouters, que 

imaginava que o bloco afro-asiático deveria se sujeitar à estrutura da FIFA, Rous lembrava que 

este era um trabalho de convencimento e sedução contínua, ressaltando que a monopolização 

era um processo histórico. Mais do que obrigar os países a participar da FIFA, era preciso 

convencê-los constantemente de que valia a pena participar do jogo associativo criado pela 

entidade.  

A FIFA é um contrato entre as associações. Por quanto tempo você pensa que 

essas associações podem ser forças a tomar parte do contrato se este contrato 

não oferece nada (do ponto de vista moral, econômico ou outros) a estas 

associações? Só o que temos a oferecer, então, são taxas e mais taxas?787 

 
784 WIEDECKER, Gustav. [Correspondência]. Destinatário: Stanley Rous. 25 Sep. 1972. 1 carta. FIFA Archives, 

Zürich. 
785 WOUTERS, Louis. [Correspondência]. Destinatário: Stanley Rous. Mechelen, 16 Nov. 1972. 1 carta. Caixa: 

Comitê Executivo. Arquivos da FIFA, 1960-1972. FIFA Archives, Zürich. 
786 ROUS, Stanley. [Correspondência]. Destinatário: Gustav Wiedecker. 1 carta. FIFA Archives, Zürich. 
787 ROUS, Stanley. [Correspondência]. Destinatário: Louis Wouters. 20 Nov. 1972. 1 carta. FIFA Archives, 

Zürich. 
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Neste momento, o fato é que a visão contratualista de Stanley Rous passa a não 

satisfazer os dois termos da relação: não apenas parte do bloco afro-asiático, mas também os 

europeus. Parece óbvio ressaltar que a ala radicalizada do continente europeu sequer conceberia 

como possível o apoio à candidatura de Havelange. O próprio Wouters admite que “Se hoje me 

oponho à FIFA, é porque não posso mais colaborar com uma entidade, um poder pelo qual os 

europeus não possuem mais controle algum, e que hoje nos domina. Você (Stanley Rous) é a 

única garantia para que a Europa tenha alguma conexão com a FIFA.”788 Diante dessa 

constatação, Wouters certamente votou em Stanley Rous na eleição de 1974. Mas a não-

identificação deste grupo radical europeu com a gestão de Stanley Rous tornou mais difícil a 

organização de um bloco conservador para rechaçar a candidatura de Havelange em conjunto, 

organizando uma reação europeia contra o Terceiro Mundo. Por qual razão lutar na defesa de 

um governo com o qual não nos identificamos por completo? No mais, essa visão europeia 

enfraquecia na arena pública a autoridade e a legitimidade política do presidente da FIFA, 

contribuindo para a insatisfação crescente. Essa percepção se faz tanto mais verdadeira que os 

mais entusiasmados eleitores de Rous eram, justamente, as associações nacionais do Sudeste 

Asiático, e já não mais aquelas situadas no continente europeu.789 

Para piorar o cenário, no começo da década de 1970, outros países europeus – por 

motivos diversos – passam a apoiar a candidatura de Havelange. A federação francesa de 

futebol, de rivalidade secular com a federação inglesa, crítica à gestão de Stanley Rous, 

rapidamente se aproximou da figura de Havelange. Além do fascínio dos franceses pelo futebol 

brasileiro, havia também a simpatia dos jornalistas pelo fato de que o dirigente brasileiro 

dominava perfeitamente o francês e, em termos objetivos, a possibilidade de utilizar o brasileiro 

para se reaproximar das colônias francesas por meio de uma política esportiva distinta que 

começava a se desenhar no final da década de 1960.790 Outros países – como Iugoslávia e 

Romênia – de olho em uma política voltada ao Terceiro Mundo, também se aproximaram de 

Havelange.791 Para agravar a situação, a República da Irlanda, por conta das rivalidades com a 

Inglaterra, também apoiou o dirigente brasileiro.792 O caso mais icônico, entretanto, é o da 

 
788 WOUTERS, Louis. [Correspondência]. Destinatário: Stanley Rous. Mechelen, 16 Nov. 1972. 1 carta. Caixa: 

Comitê Executivo. Arquivos da FIFA, 1960-1972. FIFA Archives, Zürich. 
789 Ver discussões feitas na sub-seção “China, o último ato”. 
790 CHARITAS, Pascal. Imperialism in the Olympics of the Colonization in the Postcolonization: Africa into the 

International Olympic Committee, 1910-1965. The International Journal of the History of the Sport, v. 7, n. 

32, p. 909-922, 2015. 
791 ZACCOUR, Elias. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Rio de Janeiro, 2004. Acervo pessoal 

Ernesto Rodrigues. 
792 PULLEN, Peter. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. 2004. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues. 
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Península Ibérica, Portugal e Espanha, que, naquele momento, saíam das ditaduras salazarista 

e franquista, respectivamente, e que, tudo indica, apoiaram o dirigente brasileiro na eleição de 

1974. O voto dos dois países, entretanto, não é conclusivo. A ambiguidade dos votos dos dois 

países ilustra muito provavelmente tensões internas que exprimiam transformações do começo 

da década de 1970 e que existiam nos dois países, que, naquele momento, começavam a sair de 

longos regimes ditatoriais.  

Em 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos tomou conta de Portugal, destituindo 

o regime ditatorial de Marcello Caetano, dando início ao reestabelecimento da democracia. Na 

Figura 46, em junho daquele ano, cercado por delegados portugueses, pode-se especular que 

Havelange tenha recebido o cravo como um presente. Na mitologia política sobre a revolução 

portuguesa, o cravo era o símbolo ofertado pelos populares aos soldados portugueses. É 

provável que os dirigentes portugueses da FPF tenham repetido o gesto consagrado no abril 

português, entregando-lhe um cravo para a celebração da vitória. Havelange aceitou o presente 

de bom grado e fez uso do símbolo muito rapidamente. Segundo um recorte de jornal não 

identificado e localizado em seu arquivo pessoal, o cravo era a própria imagem da revolução 

que pretendia fazer na FIFA.793 No início, a revolução portuguesa teve o apoio da ditadura 

militar brasileira, interessada em estreitar os vínculos com as colônias portuguesas da África.794 

A Revolução dos Cravos trouxe também a promessa da libertação das colônias africanas. O 

Estado português insistiu em se manter como o último império colonial europeu, conservando 

as colônias africanas até a primeira metade da década de 1970, quando praticamente toda a 

África se encontrava independente. O gesto simbólico de Havelange deve ser lido à luz deste 

contexto: ostentar o cravo significava não apenas a manifestação do apoio pela democracia em 

Portugal, mas reafirmar a força da luta anticolonial que sua gestão dizia representar.  

 

 

 

 

 

 
793 [FOTOGRAFIA DE JOÃO HAVELANGE EM MEIO A DELEGADOS PORTUGUESES]. Acervo 

iconográfico de João Havelange, ano 1974, recortes de jornal (não identificado). 1 fotografia. Arquivo do Comitê 

Olímpico Brasileiro, Rio de Janeiro.   
794 Sobre as relações entre Brasil e Portugal no imediato pós-revolução dos cravos, ver DÁVILA, Jerry. Hotel 

Trópico: o Brasil e o desafio da descolonização africana, 1950-1980. São Paulo: Paz e Terra, 2011, especialmente, 

capítulo 7, “O Brasil e a revolução portuguesa”. CARVALHO, T. Transição e descolonização. As relações entre 

Portugal e o Brasil (1974-1976). Ler História, Lisboa, n. 63, p. 127-141, 2012. MARTINHO, Francisco Carlos 

Palomanes. Léguas a nos separar: o que levou o regime militar brasileiro a apoiar um movimento de esquerda 

como a Revolução dos Cravos em Portugal. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v. 42, 

p. 63-68, 2007. KIELING, Camila Garcia. Como se escreve liberdade? Narrativas sobre a revolução de 25 de Abril 

de 1974 na imprensa brasileira. Comunicação e Sociedade, n. 34, p. 343-365, 2018. 
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Figura 48 – Havelange ostenta um cravo, simbolizando “a revolução que pretende trazer à FIFA”, 

cercado por delegados portugueses 

 

 

Fonte: Arquivo Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 

No Brasil, os relatos orais, além dos jornais disponíveis para a consulta, reafirmam o 

apoio de Portugal a Stanley Rous.795 Portugal e Inglaterra tinham um longo histórico de boas 

relações, e é provável que, no âmbito da UEFA, a FPF trabalhasse pela manutenção da 

candidatura de Stanley Rous. Não obstante, as fontes jornalísticas portuguesas, em especial o 

hebdomadário esportivo A Bola, parecem entusiastas da candidatura de Havelange desde muito 

antes da Revolução dos Cravos. Assim que Havelange foi eleito, o jornal celebrou a sua vitória, 

ressaltando os atributos lusófonos: “O presidente da FIFA fala português”.796 É importante 

pontuar que, em 1972, Portugal aceitou o convite de Havelange, e disputou a Taça 

Independência. No final, entretanto, não se pode ser conclusivo a respeito do voto da Federação 

 
795 POR que Havelange quer ser presidente? – A FIFA desinteressada da Taça Independência. A Bola, Lisboa, 6 

maio 1972. 
796 O PRESIDENTE que fala português. A Bola, Lisboa, 14 jul. 1974. 
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Portuguesa de Futebol. É muito provável que ela tenha apoiado a candidatura de Havelange, 

mas, no Brasil, as fontes impressas reafirmam a lealdade portuguesa a Stanley Rous.797 

Uma situação semelhante acontecia no caso da Espanha. As fontes impressas, 

afirmavam que a federação espanhola votaria com Stanley Rous. Entretanto, na entrevista que 

concedeu a Ernesto Rodrigues, Pedro Porta, o representante espanhol em Frankfurt, que viria a 

ser um dos principais aliados europeus de Havelange na FIFA, ressaltou que fez questão de 

votar no brasileiro e, mais que isso, exibir o seu voto à plateia presente. Pedro Porta afirmou ter 

recusado as ordens expressas enviadas pela federação espanhola, sobretudo porque sabia que 

Havelange iria vencer a eleição e, neste quesito, sabia da importância de apoiar o vencedor.798 

O cálculo de Porta se mostrou acertado nos próximos anos, já que ele ocuparia uma assento no 

Comitê Executivo, apoiando as principais decisões de Havelange. Uma hipótese é que a ação 

de Pedro Porta represente menos um gesto de cálculo pessoal, e reflita disputas políticas 

existentes dentro da Federação Espanhola de Futebol, reflexo da iminente erosão do 

franquismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
797 COARACY, Vivaldo. João Havelange: determinação e coragem. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1978. 
798 PORTA, Pedro. [Entrevista]. Entrevistador: Ernesto Rodrigues. Acervo pessoal Ernesto Rodrigues.  
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EPÍLOGO – DA CRISE À CRISE: A FIFA E O LONGO REINADO DE HAVELANGE  

 

Em outubro de 2015, o suíço Joseph Blatter renunciou à presidência da FIFA. O fato se 

torna tanto mais extraordinário na medida em que Blatter havia acabado de ser reeleito (pela 

quinta vez) por ampla maioria no Congresso.799 E, no entanto, o poder de Blatter à frente da 

FIFA ruíra em menos de seis meses. Às vésperas do Congresso, vários de seus aliados de longa 

data, como Jack Warner e Jeffrey Webb, de Trinidad e Tobago e das Ilhas Cayman 

(CONCACAF), Chuck Blazer, dos Estados Unidos, e o paraguaio Nicolas Leoz, foram 

acusados ou presos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em uma ação quase 

hollywoodiana. À sequência das prisões do FBI, seguiu-se o golpe econômico. Em outubro, 

McDonald’s, Visa e Coca-Cola assinaram um documento exigindo a saída do presidente, 

ameaçando cortar o financiamento da FIFA.800 Sem sustentação política ou econômica, restou 

a Blatter a renúncia, a fim de evitar ao menos que as acusações e as investigações avançassem 

sobre a sua figura.  

Comandada pelo FBI, a principal investigação diz respeito ao pagamento de “propina” 

e “suborno” nos contratos entre empresas e cartolas. Tal processo investigativo foi possível 

graças a uma lei criada em 1977 pelo governo Jimmy Carter – a Foreign Corrupt Practice Act 

(FCPA) – que permitiu à justiça americana investigar e punir as empresas norte-americanas 

offshore, ou seja, fora dos limites físicos do território dos Estados Unidos, ou ainda agentes 

internacionais que se valeram do sistema bancário norte-americano para receber suborno ou 

propina. Em geral, as propinas incidiam sob os direitos de transmissão. Graças à intermediação 

das empresas de marketing (como a Traffic), os dirigentes favoreceriam determinadas empresas 

ao invés de outras. Boa parte do que deveria ser arrecadado por essas entidades terminava nas 

mãos dos dirigentes de futebol latino e centro-americanos.  

Não seria exagero dizer que a crise institucional da FIFA desatou uma rede política 

longeva, construída em 1974 com a eleição do brasileiro João Havelange à presidência da FIFA. 

Vista por muitos acadêmicos e jornalistas como um evento único na história das organizações 

esportivas internacionais, a eleição de Havelange marca a ascensão do primeiro presidente não 

europeu à FIFA. Para a literatura, essa eleição tem sido seguidamente descrita como uma 

 
799 GIBSON, Owen. Sepp Blatter re-elected as Fifa president for fifth term. The Guardian, London, 27 May 2015. 

Disponível em: https://www.theguardian.com/football/2015/may/29/sepp-blatter-reelected-fifa-president-fifth-

term. Acesso em: 02 set. 2019. 
800 Os únicos patrocinadores que se mantiveram fiéis a Joseph Blatter foram a Adidas, da Alemanha, a Kia, da 

Coreia do Sul, e Gazprom, da Rússia. GIBSON, Owen. Adidas refuse to join in call for Fifa’s Sepp Blatter to 

stand down. The Guardian, London, 3 Oct. 2015. Disponível em:  

https://www.theguardian.com/football/2015/oct/03/sepp-blatter-respite-fifa-sponsors. Acesso em: 02 set. 2019. 
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espécie de rebelião do sul global contra a hegemonia europeia.801 Na vitória contra o inglês 

Stanley Rous, Havelange sagrara-se com a ampla maioria dos votos da África, do Oriente 

Médio, da América do Sul e do Caribe. Aqui, é importante dizer que o sistema político-jurídico 

da FIFA, amplamente baseado no princípio liberal de que todos são iguais perante a lei, 

reconhece a igualdade jurídica dos membros, estabelecendo um voto por país dentro do 

Congresso da FIFA. Reunido bianualmente, o Congresso da FIFA é órgão soberano da 

entidade, responsável por eleger o presidente, alterar os estatutos, formar os comitês etc. Por 

conta dessa estrutura jurídico-política, Havelange conseguiu ser eleito com os votos das nações 

periféricas, algo que seria virtualmente impossível em instituições análogas, como a Federação 

Internacional de Atletismo (IAAF) ou mesmo o Comitê Olímpico Internacional (COI).802 

À época, a FIFA atravessava grave crise política internacional. É quase consenso que o 

final da década de 1960 marca o primeiro momento em que a questão dos direitos humanos 

emerge como problema na esfera pública internacional. Organizados ao menos desde 1968, os 

países africanos começaram a boicotar de forma sistemática as competições esportivas 

internacionais que incluíssem a África do Sul. Embora a África do Sul fosse suspensa desde 

1961 pelo Congresso, o Comitê Executivo da FIFA se mostrava reiteradamente ambíguo em 

relação a questão do apartheid, flertando com a readmissão da África do Sul à entidade no 

começo da década de 1970. Essa “política de boa vizinhança” era diametralmente oposta 

quando se observa a atitude do Comitê Executivo diante do problema da República Popular da 

China. Esta, por sua vez, havia se retirado da entidade em 1958, e, a partir de 1971, começara 

a ensaiar um retorno. Amparado nos Estatutos da FIFA, o Comitê Executivo proibiu a qualquer 

membro afiliado o direito de realizar partidas contra clubes ou a seleção nacional da China. Em 

1973, o estopim da crise foi a obrigatoriedade da realização do jogo entre Chile e União 

Soviética no Estádio Nacional, poucas semanas após o golpe de Augusto Pinochet, quando o 

estádio era ainda palco de tortura e execuções sumárias. Esse episódio levou a uma reação 

pública da sociedade civil contra a decisão da FIFA.803 

 
801 Para um balanço do problema, DIETSCHY, Paul. Making football global? FIFA, Europe, and the non-European 

football world, 1912–74. Journal of Global History, v.8, n.  2, 2013. p. 279-298.  
802 Os próprios membros do Comitê Olímpico Internacional indicam os seus membros afiliados. Neste sentido, a 

maioria dos membros sempre foi de origem europeia, quadro que dificilmente se alterará. Sobre a IAAF, ver 

KRIEGER, Jurgen. ‘The Sole Anti-Democratic Federation in the Entire Olympic Movement’: Early International 

Association of Athletics Federations Development Initiatives Between Commercialization and Democratization, 

1974–1987. The International Journal of the History of Sport, v. 33, issue 12, 2016. 
803 Sobre a África do Sul, ver FLORENZANO, José Paulo. Brasil e África do Sul: O futebol-arte no campo do 

Apartheid. In: ALFONSI, Daniela (org.); CAMPOS, Flávio de (org.). Futebol objeto das ciências humanas. 

São Paulo, Leya, 2014. DARBY, Paul. Stanley Rous’ ‘own goal’: football politics, South Africa and the Contest 

for the FIFA presidency in 1974. Soccer & Society, v. 9, n. 2, p. 259-272, 2008. Sobre a China, HOMBURG, 

Heidrum. FIFA and the "Chinese Question", 1954-1980: an Exercise of Statutes. Historical Social Research / 
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Neste quadro de crise política, Havelange não hesitou, ainda que à revelia do governo 

brasileiro, em se posicionar de forma abertamente contrária ao apartheid na África do Sul e a 

favor do retorno da República Popular da China à FIFA. Seu primeiro ato à frente da FIFA foi 

liberar que a Federação Chinesa de Futebol disputasse jogos amistosos com os países do bloco 

afro-asiático. Sua plataforma, entretanto, era mais ousada: a plataforma eleitoral de Havelange 

trazia consigo a promessa de um novo mundo. E, no entanto, nada novo poderia nascer sem a 

reação das forças estabelecidas.  

A essa altura, o desafio de Havelange parecia claro: como agradar a sua base eleitoral, 

formada pelo bloco terceiro-mundista, sedenta por uma nova ordem futebolística internacional, 

sem que isso implicasse um cisma da FIFA? A ameaça de um cisma da FIFA, que se desenhava 

desde a construção do sistema confederativo na década de 1960, ampliou-se com os 

desdobramentos da eleição de 1974.804 Diante da crise, a saída era conciliar. Em 1975, em um 

dos primeiros atos como presidente, Havelange visitou o congresso da International Board, 

ciceroneado por Peter Pullen. A promessa era voltar no próximo ano, desta vez com um inglês 

aprimorado. Na reunião, Havelange assegurava que nada aconteceria com a International 

Board. Havelange manteve o estatuto privilegiado dos países do Reino Unido dentro da FIFA. 

A International Board reteve seu papel como órgão regulador das regras do jogo e, por sua vez, 

o Reino Unido manteve as quatro associações de futebol (Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra 

e País de Gales).805 Da mesma forma, a única promessa não cumprida teria sido a transformação 

da Copa Intercontinental de Clubes em Campeonato Mundial de Clubes, com a participação 

dos cinco continentes.806 Criar um campeonato mundial de clubes, envolvendo os cinco 

continentes, significava um desafio direto à principal base de sustentação política de Havelange: 

a América do Sul. Por anos a fio, a FIFA não reconheceu o campeonato mundial de clubes, 

sem, por outro lado, exercer qualquer tipo de pressão política sobre o jogo envolvendo o 

campeão da Libertadores e da Europa. O problema só veio a ser sanado na gestão de Joseph 

 
Historische Sozialforschung, v. 31, n. 1 (115), Football History: International Perspectives / Fußball-Geschichte: 

Internationale Perspektiven, p. 69-87, 2006. Sobre o jogo Chile e URSS, ver SCHILLER, Kay. WM 74: Als der 

Fußball modern wurde. Berlin: Rotbuch Verlag, 2014. Conferir Arquivos da FIFA, em especial, a pasta “Cartas 

endereçadas a Helmut Käser sobre o jogo União Soviética e Chile. 1973.”  
804 Como no relatório oficial escrito pelo secretário-geral da Football Association: “Muitas associações europeias 

falam, por ora, em deixar a FIFA diante desse problema. Algumas associações sul-americanas as seguiriam e os 

EUA também. Tudo isso tem sido causado por questões políticas, que são ainda mais dramáticas nos Jogos 

Olímpicos.” THOMPSON, H. W. [Relatório]. 4 Aug. 1976. 1 relatório. HWT Royal Society. – E1-E22 – Football 

Association. Harrold Thompson Papers. 
805 THOMPSON, H. W. Meeting International Board, 1975. 1 relatório. HWT Royal Society. – E1-E22 – 

Football Association. Harrold Thompson Papers. 
806 OS OITO pontos da candidatura de Havelange à presidência da FIFA: brochura de João Havelange à presidência 

da FIFA. Rio de Janeiro, [c. 1974]. 1 brochura (manuscrito). Biblioteca do Comitê Olímpico Brasileiro. 
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Blatter em 2002, com a criação do Mundial de Clubes, reconhecido pela FIFA. Em nome da 

conciliação, Havelange julgou por bem não se posicionar. 

No centro da sua campanha, estavam os chamados programas de desenvolvimento 

técnico, que haviam sido criados pelo próprio Rous, mas que agora ganhavam uma nova 

dinâmica. Com o patrocínio da Coca-Cola em 1976, Havelange pôde expandir esse programa 

em uma plataforma global. O primeiro contrato garantiu a soma de 2 milhões de dólares à FIFA, 

valor quatro vezes maior ao que havia sido investido pela FIFA nos anos anteriores. Havelange 

acreditou que pudesse obter crédito no mercado brasileiro, e chegou a procurar o Instituto 

Brasileiro de Café (IBC). Nesta linha, o IBC chegou a patrocinar o FIFA News por um curto 

período. No entanto, sem conseguir o crédito no mercado brasileiro, Havelange procurou a 

Coca-Cola e a Pepsi Cola. Uma hipótese é de que a crise do milagre brasileiro (a partir do 

governo Geisel e, sobretudo, a partir da década de 1980) impediu que as empresas brasileiras 

tivessem uma participação maior no projeto de expansão da FIFA comandado politicamente 

por Havelange. Aqueles, neste sentido, que financiavam sua campanha com objetivo de 

expandir seu mercado consumidor já não tinham capital excedente disponível para investimento 

em projetos de deste tipo, e Havelange foi obrigado a procurar empresas norte-americanas. O 

financiamento da Coca-Cola indicava as limitações econômicas e creditícias de um projeto 

político exclusivamente ligado ao terceiro-mundismo, com a necessidade de captação de 

recursos nos países do primeiro mundo. 

A empresa foi responsável por financiar os principais programas da FIFA em uma 

parceria que dura até os dias de hoje. Para a Coca-Cola, o acordo com a FIFA foi fundamental 

para o ingresso em mercados inacessíveis por questões políticas, como o Oriente Médio e a 

África. Entre os programas da FIFA financiados pela Coca-Cola, esteve o Campeonato Mundial 

de Juniors. A foto abaixo – da equipe da Tchecoslováquia – vestindo a camiseta da Coca-Cola 

para o Mundial de 1982 dá a tônica da importância da parceria com a FIFA para atingir 

mercados distantes do seu potencial.  

A parceria com a Coca-Cola foi fundamental para refundar a ordem institucional 

esportiva. Em 1977, Havelange escreveu ao presidente da Federação Camaronesa de Futebol, 

afirmando pretender “[criar um sistema que torna possível] instaurar um domínio esportivo e 

no futebol, em particular, uma nova ordem internacional onde a diferença entre os países 

altamente desenvolvidos e o resto dos países diminua pouco a pouco, para que, enfim, se atinja 

um melhor equilíbrio de forças, fator de paz e compreensão mútua entre os povos”.807 Nos 

 
807 HAVELANGE, João. [Correspondência]. Destinatário: Federação Camaronesa de Futebol. Rio de Janeiro, 11 

Nov. 1977. FIFA Archives, Zürich. 
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tempos de Guerra Fria, a crença de que se poderia alcançar o desenvolvimento econômico de 

forma progressiva e universal era de tal forma difundida, que tinha ecos mesmo no plano 

esportivo. Naquele momento, o exemplo do Brasil do “milagre econômico” era utilizado como 

showcase de sucesso. Com planejamento, bom uso da ciência, disciplina estrita e suporte do 

Estado, todas as nações seriam capazes de alcançar o tão sonhado desenvolvimento 

econômico.808    

A plataforma de Havelange foi de tal sorte bem-sucedida que ele foi reeleito 

sucessivamente por cinco congressos, sem rivais e aclamado por unanimidade em todas as 

ocasiões. Sob a sua tutela, a Copa do Mundo FIFA dobrou o número de participantes (de 16 a 

32). Em 1994, a realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos significou muito para 

Havelange, o apogeu mesmo de sua gestão. Levar a Copa para os Estados Unidos significou 

imprimir ao torneio um caráter global. Quatro anos depois, Havelange saiu consagrado como o 

homem que transformou a história da FIFA.  

É preciso considerar a sua vitória em termos mais amplos, considerando seus impactos 

diretos na política internacional esportiva em termos mais amplos. Logo depois que foi eleito 

presidente da FIFA, Havelange ajudou Moscou a ser eleita cidade-sede dos Jogos Olímpicos 

de 1980. Eleito, Havelange passou a ser um membro extremamente influente no Comitê 

Olímpico Internacional, indicando e elegendo membros de origem afro-latina para a entidade. 

Em 1980, o espanhol Juan Antonio Samaranch se tornou presidente do COI, tendo como 

principal cabo eleitoral o dirigente brasileiro. Em agosto de 1979, em correspondência 

depositada nos arquivos de Lausanne, Havelange prometeu a vitória a Samaranch. Meses 

depois, Samaranch seria eleito por um voto de margem. No COI, instituição, em muitos 

aspectos, mais retrógrada do que a FIFA, Samaranch implantaria mudanças drásticas: a 

profissionalização total dos Jogos Olímpicos e sua comercialização. Em 1980, Havelange foi 

fundamental para evitar que as Olímpiadas de Moscou naufragassem, atuando, nos bastidores, 

para que o governo brasileiro não aderisse ao boicote liderado pelos Estados Unidos, reforçando 

uma posição independente e autônoma do Brasil ante os conflitos da Guerra Fria.  

O projeto de Havelange na FIFA foi bem-sucedido de tal forma que ele faria sucessor: 

Joseph Blatter. Em 1976, Blatter assumiu a posição de diretor na FIFA, encarregado justamente 

de tomar a frente dos programas de desenvolvimento. Com uma carreira sólida na indústria 

manufatureira, Blatter era o homem responsável por viabilizar o financiamento dos programas. 

Em 1981, Blatter se tornou o secretário-geral da entidade, substituindo seu genro Helmut Käser. 

 
808 ESCOBAR, Arturo. Encountering development: the making and the unmaking of the third world. Princeton: 

Princeton University Press, 1995. 
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Nas palavras do historiador Paul Dietschy, a ascensão de Blatter à posição de secretário-geral 

marca uma ruptura no interior da própria FIFA. Se seus predecessores tinham uma formação 

em direito, Blatter era, essencialmente, um homem da indústria.809 Em 1998, as mesmas redes 

tecidas por Havelange em 1974 asseguram uma vitória de Blatter contra o então presidente da 

UEFA, o sueco Lennart Johannson. Novamente, o teatro político fazia representar um embate 

entre o resto do mundo versus a Europa, personificado pelos dois candidatos. Desta vez, além 

dos votos conseguidos por Havelange, Blatter contava ainda com os votos da extinta União 

Soviética. Com a desintegração do bloco socialista em dezenas de repúblicas, o peso do Leste 

Europeu fora paradoxalmente ampliado dentro da própria FIFA. Blatter seria eleito com larga 

vantagem, dando continuidade ao legado de Havelange. 

De toda a sorte, o ponto aqui é que as semelhanças entre as crises institucionais de 1974 

e 2014 são inúmeras, em que pesem as consequências de ambas terem sido radicalmente 

distintas. Nos dois casos, o historiador deve atentar para o fato nem sempre óbvio de que a 

FIFA e as demais instituições esportivas não devem ser examinadas como associações que 

existem à parte do mundo social.810 Neste sentido, deve-se levar em conta as fraturas sociais 

abertas por duas conjunturas internacionais: nomeadamente, a crise política de 1968 e o crash 

econômico mundial em 2008. A crise de legitimidade pela qual passa a FIFA não é, de forma 

alguma, um episódio isolado, produto de maior ou menor habilidade deste ou daquele líder, 

mas parte de um cenário internacional em metamorfose. Essa crise, portanto, deve ser entendida 

à luz de um contexto mais amplo de crise de representação pelas quais passam as instituições 

tradicionais do liberalismo.  

A crise econômica de 2008 trouxe consigo uma série de contestações à ordem capitalista 

internacional. Em 2011, a criação do bloco dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul) foi a consolidação de um projeto coletivo do Sul, que visava a criar um bloco coeso, 

capaz de fazer frente à União Europeia e aos Estados Unidos. Uma das estratégias deste grupo 

foi atuar na esfera pública internacional tendo a diplomacia esportiva como um dos pilares para 

difundir sua marca no plano global. Neste sentido é que se compreende, em um curto espaço 

de tempo, a realização dos Jogos Olímpicos de Verão em Pequim (2008), da Copa do Mundo 

na África do Sul (2010), dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi (2014), e até mesmo, mais 

recentemente, do Mundial Sub-17 na Índia (2017). Esses eventos eram vistos como janelas de 

oportunidade para apresentar ao mundo a capacidade de organização e o sucesso econômico 

 
809 DIETSCHY, Paul. Histoire du football. Paris: Tempus Perrin, 2014. 
810  BOURDIEU, Pierre. Programa para uma sociologia do esporte. In: _____. Coisas ditas. Rio de Janeiro: 

Brasiliense, 1990. 
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destes países. Paralelamente, a agenda destes países foi ao encontro das aspirações das 

organizações esportivas internacionais. Diante de uma série de movimentos da sociedade civil 

– principalmente na Europa Ocidental – que se recusavam a sediar os Jogos Olímpicos e, em 

uma menor escala, a Copa do Mundo, devido aos altos custos, elas encontraram nestes países 

suporte institucional e financeiro para dar seguimento às suas ações.811 

O Brasil foi um dos países que mais investiram nesta estratégia. Desde o México em 

1968, o Brasil foi o primeiro país do chamado Terceiro Mundo a sediar, de forma consecutiva, 

os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Aliás, os paralelos entre o caso do Brasil e do México 

são tantos que valeriam um estudo comparativo. Assim como o Brasil, o México havia vivido 

uma espécie de “milagre” econômico nos anos que antecederam os Jogos Olímpicos. Tanto 

dentro como fora do estádio, os Jogos de 1968 foram altamente politizados. Às vésperas dos 

Jogos, os estudantes se revoltaram em uma série de manifestações contra o governo mexicano. 

Numa delas, na chamada La noche de Tlatelolco, a polícia disparou tiros contra os 

manifestantes, fazendo oficialmente quarenta vítimas fatais. A narrativa oficial do Estado 

responsabilizou a ação dos próprios manifestantes, que teriam agido de forma violenta. Depois 

dos megaeventos, o México mergulhou em uma crise econômica gravíssima. Tanto no caso 

brasileiro quanto no mexicano, a crise política precede a crise econômica, e não o contrário. 

Foi, aliás, em 1968, no Congresso de Guadalajara, que a eleição de Havelange a presidência 

começou a ser tramada.812 

Em 2013, o Brasil vivenciou manifestações semelhantes àquelas vividas no México de 

1968. Estas, por sua vez, faziam parte de uma série de movimentos do Sul Global, em que pese 

heteróclitos na sua composição, que ajudaram a colocaram os megaeventos esportivos em 

xeque. Assim como no México, a violência policial também esteve em debate. As 

manifestações de 2013 estiveram no centro da crise institucional da FIFA. Na Copa das 

Confederações, as vaias a Dilma Rousseff no Estádio Nacional, em Brasília, foram também 

diretamente dirigidas a Blatter.  

Conjugadas às investigações do FBI, as manifestações produziram um paradoxo: elas 

criaram as condições para que a Europa pudesse retomar o poder político perdido no interior da 

FIFA em 1974, liderando uma espécie de “reação europeia”. No Congresso Especial de 2016, 

a gravidade da crise era visível no discurso dos candidatos à presidência da FIFA. O medo era 

 
811 CORNELISSEN, Scarlett. The geopolitics of global aspiration: Sport mega-events and emerging powers. The 

International Journal of the History of Sport, v. 27, n. 16-18, p. 3008-3025, 2010. 
812 Sobre o México ver ZOLOV, Eric. Showcasing the ‘land of tomorrow’: Mexico and the 1968 Olympics. The 

Americas, v. 61, n. 2, p. 159-188, 2004. WITHERSPOON, Kevin B. Before the eyes of the world: Mexico and 

the 1968 Olympic Games. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2008. 
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um só: de que a FIFA pudesse perder o monopólio do futebol-espetáculo, em uma eventual 

ruptura das federações nacionais ou mesmo dos clubes. Era preciso, nas palavras dos 

candidatos, salvar a FIFA, resgatá-la da “maior crise” de sua história. Fosse quem fosse o 

vencedor, era preciso evitar que um futebol sem a FIFA emergisse. Sem legitimidade política, 

estariam lançadas as bases para o desaparecimento da FIFA. 813 

A pulverização dos candidatos indicava a existência de um vazio de poder: eram seis 

candidatos, um recorde na história da entidade. O príncipe Ali Bin Al-Hussein, da Jordânia, o 

secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino, o presidente da Federação da Libéria, Musa Bility, 

o presidente da Confederação Asiática, o Sheikh Salman bin al Khalifa, o ex-diplomata Jerome 

Champagne e o empresário sul-africano Tokyo Sexwale. Infantino era o representante da 

Europa e tinha Khalifa como principal rival. Amplamente apoiado pela mídia, sob a bandeira 

da transparência e da luta contra a corrupção, Infantino repetiu uma série das estratégias criadas 

por Havelange: prometeu ampliar o número de vagas na Copa do Mundo e, além disso, doar 

anualmente cinco milhões de dólares por ano destinados a todas as federações nacionais da 

FIFA. Estas duas promessas estão ligadas: aumentar o número de vagas da Copa do Mundo 

significa, em tese, mais recursos com a venda de direitos de televisão e com bilheterias. Assim 

como Havelange, Infantino rodou o globo, e estima-se que os custos totais de sua eleição 

tenham sido algo em torno de 500 mil libras esterlinas. Desta vez, não havia um tema que 

mobilizasse a África em conjunto, como a questão do apartheid mobilizara em 1974, ou a 

América do Sul, e nem mesmo o mundo árabe, que, em 1973, havia se unificado face à ascensão 

de Israel. Infantino soube se beneficiar do enfraquecimento das confederações, mobilizando as 

federações nacionais de forma isolada.  

Assim como a vitória de Havelange em 1974, a eleição de Infantino trouxe a promessa 

de uma “nova FIFA”, mais transparente. Nas suas primeiras ações, Infantino foi ainda mais 

radical do que Havelange nas suas primeiras ações. Os símbolos criados por Havelange e Blatter 

foram colocados imediatamente em xeque – o final da Copa das Confederações, torneio criado 

por Havelange, foi o primeiro, mas não será o último. Infantino pretende extinguir o 

campeonato, e criar um novo Mundial de Clubes para pôr em seu lugar. A disputa sobre o 

legado de Havelange afetou até mesmo o funcionamento do Museu da FIFA. Criado por Blatter, 

o Museu teve seu funcionamento ameaçado, alegando falta de recursos. A FIFA também passou 

 
813 DAMO, Arlei Sander. O simbólico e o econômico no futebol de espetáculo: as estratégias da FIFA para tornar 

as Copas lucrativas a partir de uma interpretação antropológica. Razón y palavra. Deporte, Cultura y 

Comunicación, v. 14, n. 69, p. 1-35, 2009. 
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a perseguir judicialmente os dirigentes envolvidos nos escândalos de corrupção, a fim de obter 

ressarcimentos legais.  

Menos de três meses após a eleição de Infantino, Havelange faleceu em junho em meio 

às festividades dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Era uma vida que havia marcado 

definitivamente a história política do futebol no século XXI. Definitivamente, os tempos eram 

outros: a FIFA não declarou luto oficial, e se resumiu a inserir uma nota no site. Reestabelecido 

o poder da UEFA na entidade, parecia que a hora era a de virar a página. Ou, talvez, regressar 

ao passado.  
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ANEXO A – QUADRO DE MEDALHAS (GANEFO) 

 

Lista de Países 

GANEFO 

Medalhas de 

Ouro  

Prata Bronze 

Afeganistão 

 

NM NM NM 

Albânia NM 2 3 

Argélia 1 NM 3 

Palestina NM NM 1 

Arábia Saudita 

 

NM NM NM 

Bélgica NM NM NM 

Birmânia NM NM NM 

Brasil 1 NM NM 

Bulgária 1 1 1 

Chile  NM NM NM 

Ceilão (Sri Lanka) NM NM NM 

Japão 3 6 10 

Argentina 3 NM 2 

Bolívia NM NM NM 

República 

Dominicana  

NM NM NM 

Finlândia 1 1 2 

Guiné NM 1 2 

Hungria NM 2 2 

Iugoslávia NM NM NM 

Camboja  NM 5 NM 

Cuba NM NM NM 

Laos  NM NM NM 

Líbano 1 2 3 

Mali  NM NM NM 

Marrocos  NM 1 NM 

México NM 1 NM 

Holanda 2 Nm NM 

Nigéria NM NM NM 

Paquistão  1 3 7 

França NM 1 3 

Filipinas NM 1 4 

Polonia 3 1 1 

Indonésia 19 24 39 

Iraque  1 1 3 

Itália NM NM NM 

Alemanha Oriental NM 1 NM 

República Popular 

da Coreia  

15 15 23 
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República do 

Vietnã 

NM NM NM 

República dos 

Países Árabes 

Unidos 

19 14 12 

China Popular 66 56 46 

Romênia NM NM NM 

Síria   1 2 2 

Somália NM  NM NM 

Tchecoslováquia NM 1 2 

Tunísia  NM NM 1 

União Soviética 30 21 8 

Uruguai  NM NM 1 
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