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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome do entrevistado: Aluísio Francisco da Luz (Índio) 

Local da entrevista: CPDOC – FGV/RJ 

Entrevistadores: Carlos Eduardo Sarmento (CPDOC/FGV) e Ludmila Ribeiro 

(CPDOC/FGV)  

Câmera: Bernardo Bortolotti 

Duração: 1h 25min 

Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um 

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista: 01 de julho 2011 
 
1º Bloco: Mudança para o Rio de Janeiro e o início de carreira no Bangu; a estrutura 
do Bangu; a transferência para o Flamengo.    
 
2º Bloco: Os primeiros anos no Flamengo; o time juvenil do Flamengo; convívio com 
Tomás Soares da Silva, o Zizinho; ascensão para o time profissional em 1951.   
 
3º Bloco: Excursão pela Europa com o Flamengo; viagem para a Suécia; impressões 
dos jogadores brasileiros que atuavam no exterior; relacionamento com a torcida 
rubro-negra e com a imprensa; vida pessoal.   
 
4º Bloco: Títulos conquistados pelo Flamengo e a convocação para a Copa do Mundo 
de 1954; o torneio Quadrangular da Argentina de 1953; a pressão de jogar na 
Argentina; a chamada para o Mundial de 1954 como reserva; a preparação para a 
Copa. 
 
5º Bloco: A derrota para a Hungria no Mundial de 1954; o esquema tático da 
Hungria; discordância do penânlti marcado contra o Brasil; a briga após o final do 
jogo; a temporada 1953-1954 no Flamengo; a goleada do Flamengo no jogo contra o 
São Cristovão em 1956.  
 
6º Bloco: Segunda passagem pela seleção brasileira; o jogo contra o Peru nas 
eliminatórias da Copa de 1958; o primeiro jogo no Estádio Nacional, em Lima; o jogo 
de volta no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro; a Copa Rocca de 1957.   
 
7º Bloco: A transferência para o Corinthians; o desgaste dos jogos contra times do 
interior de São Paulo; episódio numa final de campeonato estadual entre Corinthians e 
São Paulo; lesão que impossibilitou a convocação para a Copa de 1958.   
 
8º Bloco: A Copa de 1950 e a ida para o Espanyol; lembranças da derrota do Brasil 
para o Uruguai em 1950; saída do Corinthians; a adaptação à Espanha.   



Sumário de Vídeo                                                                              
	  
9º Bloco: A época no futebol espanhol; a questão salarial; a torcida espanhola; a 
dinâmica do campeonato espanhol; o ambiente positivo nos clubes em que jogou.     
 
10º Bloco: O fim da carreira como jogador; a curta temporada no Sanjoanense, de 
Portugal; o retorno ao Brasil; a decisão de parar de jogar; o trabalho na prefeitura de 
Caxias; a aposentadoria; a origem do apelido Índio; comparação entre os jogadores de 
futebol antigos e os atuais.       
 
11º Bloco: Retrospectiva da carreira; gols marcados; partida memorável contra o 
Vasco da Gama; a torcida pelo Flamengo; maiores atacantes que conheceu; grandes 
zagueiros que enfrentou; recado para João Carlos Batista Pinheiro, ex-jogador do 
Fluminense.      
	  


