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Carlos Eduardo Sarmento – Amarildo, como a gente já tinha falado inicialmente, 

queremos começar agradecendo a sua presença aqui para esse depoimento, um 

depoimento que virá a compor o acervo dessas instituições, o Museu do Futebol e a 

Fundação Getulio Vargas, e o nosso objetivo é recuperar justamente a sua trajetória, e nós 

fazemos isso é... Pensando um pouco no início da vocação do jogador, no início da 

atividade futebolística. Então, vamos recuperar aí alguns aspectos da sua infância. A 

gente gostaria de começar lá em Campos, né. Você é de uma família de jogador de 

futebol, não é? Seu pai foi jogador. 

 

Amarildo da Silveira – É... Realmente, meu pai, ele entrou para a história, vamos dizer 

assim, no álbum dos campistas... Porque Campos foi um celeiro imenso de jogadores de 

futebol que tiveram sucesso. Então, meu pai foi o primeiro campista a ser selecionado 

para a seleção, para servir à seleção brasileira. 

 

C.S. – Seu pai jogava em que time, essa época? 
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A.S. – Jogava no... No Goytacaz. Ele era ponta-esquerda. Era um jogador, vamos dizer 

assim, não fisicamente bem-dotado, mas muito rápido, muito veloz entedeu? 

Tecnicamente, muito bem formado. Então, isso foi o primeiro passo entendeu... Que a 

família deu [risos], o exemplo do... 

 

C.S.- Amaro...  

A.S. – Velho Amaro Silveira, entendeu? Para [vamos dizer assim, para]� a sequência 

de... que poderiam ser outros, mas os meus irmãos, realmente... O mais velho, ele se 

enamorou muito cedo, e teve proposta pra [vamos dizer assim] até para jogar em times do 

Rio de Janeiro e ele não veio porque ele preferiu a... [Vamos dizer assim], a  vida mais 

tranquila de Campos, mas não renunciar à sua namorada entendeu... Que, naturalmente, 

foi por muito tempo a sua esposa. Muitos filhos, mas nenhum deles, entendeu, se criou à 

sua... Somente eu e mais o Renato, que jogou no América, jogou no Flamengo, jogou no 

Vitória, que nós tivemos essa oportunidade de poder galgar, entendeu? Um nivelo�, um 

nível, [vamos dizer assim], profissional um pouco mais elevado. 

 

C.S. – Quantos irmãos vocês eram? 

 

A.S. – Nós éramos dez. [risos] Eram seis homens e quatro mulheres. E eu, naturalmente, 

fui aquele mais afortunado, entendeu... Porque eu atingi praticamente, é... Pontos, vamos 

dizer assim que, de sonho que eu já sonhava. E eu já fui... Eu acho que fui um 

premeditado, porque eu já sonhava, entendeu, em poder ser alguém, entendeu, de, de... 

Algum jogador de qualidade, Jogador de, de... Que pudesse fazer alguma coisa de útil 

para o futebol brasileiro. E esse sonho foi realmente realizado, pela minha batalha, pela, 

pela minha... Era muito, [vamos dizer assim]...  tinha muita convicção dos meus meios, 

entendeu? Eu era um jogador muito irascível no campo, eu não gostava de perder. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
� Trecho de difícil compreensão. 
� O entrevistado possivelmente se enganou na pronúncia da palavra nível em português com a pronúncia 
em italiano, língua a qual também fala. 
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Comigo, era entrar em campo... Só pensava na vitória. Então, eu já tinha essa, essa 

mentalidade vencedora, o que me ajudou muito, entendeu, na, na minha carreira. Então, 

tive dificuldades, é claro, porque tendo um caráter assim como o meu, não é fácil, 

entendeu? Principalmente, dentro do campo, sem ter, vamos dizer assim, um guia. Porque 

eu tinha que ser... Antes de galgar muros, entendeu? Europeus, eu tinha que ter, como eu 

tive,entendeu? Um grande aliado, que foi o sr. Paulo Amaral, que ele já me [inaudível] 

súbito, a minha, a minha... O meu caráter. Ele viu que eu era um irascível, que eu era um 

jogador que, para ser domado, não era preciso mais força; tinha que ser um pouco mais 

de compreensão. E foi ele que me ajudou muito, porque, realmente, eu, aqui no Brasil, eu 

tive expulsões de todo o tipo, porque eu não levava desaforo para casa. 

 

C.S. – Nós temos uma dúvida, Amarildo, porque nós temos duas datas... Você nasceu em 

1939 ou em 1940? 

 

A.S. – 1939. 

 

C.S. – 1939... 

 

A.S. – 29... 29 de julho de 1939. 

 

B.H. – A dúvida era se era julho de 1940 ou julho de 1939. 

 

A.S. – É julho de 1939. É...São muitas, muitos, muitas, vamos dizer assim... Na minha 

data de nascimento, já muitos deles... Já li também, entendeu, que a data, a data de 

[inaudível]... Se fossem dez anos, eu ainda ficava quieto, mas um ano... 

 

C.S. – Um ano não vai trazer muita vantagem, não é? [riso] 

 

A.S. – Não é muita vantagem. 
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C.S. – Seu pai  te levou para o Goytacaz? Como foi? 

 

A.S. – Não. Quem me levou foi um outro ex-jogador – ele é campista –, Paulinho, que 

jogou também no Flamengo, na ponta-direita. Ele... Como ele era do meu bairro, ele me 

viu jogar, entendeu, ali nas peladas ali do... 

 

C.S. – Várzea. 

 

A.S. – ...Várzea! No Goytacaz. Então, ele... Eu me recordo, eu tinha 16 anos, então, ele 

veio um dia em casa e perguntou ao meu pai... 

 

C.S. – Não, eu falo seu início no Goytacaz. 

 

A.S. – Ah, o início no Goytacaz foi... 

 

C.S. – Foi seu pai? 

 

A.S. – Não, não. Eu fui... A minha família já era Goytacaz. Ali era já de... 

 

C.S. – Vivia lá. 

 

A.S. – Era de, era... vamos dizer assim, era uma assinatura de família, entendeu... Sair e 

jogar no Goytacaz. Todos os meus irmãos foram jogadores do Goytacaz. Então... 

 

C.S. – Você jogava na rua e jogava no campo? 

 

A.S. – Claro! Tinha, tinha a hora do treino, quando nós treinávamos, e tinha a hora da... 
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C.S. – Da diversão da várzea. 

 

A.S. – Era o seguinte... Ali, a hora de lazer, entendeu... Aquele tempo livre, ou você 

estava estudando ou estava jogando bola, entendeu? Então, até de noite, naqueles, nos 

[poste]� iluminados... A gente jogava até de noite. Até de noite a gente jogava. Depois do 

jantar, entendeu, a gente ia jogar pelada, assim, descalço. Toda a hora que tivesse de 

tempo, nós estávamos jogando futebol. Quer dizer, Campos é uma cidade, realmente, de, 

de... De atletas, principalmente de jogador de futebol. Porque muitos deles não foram 

aproveitados justamente pelo caráter, por não poder afrontar, entendeu, uma situação, por 

exemplo, de família: tinha que trabalhar para ajudar a família, entendeu, tinha que... O 

meu caso também era um daqueles, mas somente que eu tinha dez irmãos. Quer dizer, 

que os outros achavam também que eu poderia... Então, abria mão entendeu? De um, 

para poder... 

 

C.S. – E Campos era uma cidade que já tinha uma certa estrutura do futebol. Os times 

eram fortes, em Campos. 

 

A.S. – Claro! Campos... Campos era o Goytacaz; o Americano; o Rio Branco; tinha o 

Campos, o próprio Campos, que era o nome de um outro clube, entendeu? Tinha o 

Industrial. Era um... Vamos dizer assim, uma cidade de craques, craques... Como eu dizia 

para você, muitos deles não foram aproveitados. [Por exemplo]�, tinha um jogador, o 

Milton Bororó, que ele só tinha um pulmão, mas ele era um jogador espetacular, 

entendeu? Espetacular! Ele tinha um chute que pô... Ele derrubava muro, entendeu? Mas 

o quê? Era a vida, aquela vida de... Sabe, quando você joga e depois vai para os bares. 

Não tinha aquele contrato. Quer dizer, você saiu daquele meio ali, você ainda tem uma 

salvação de poder assim... de poder levar uma vida de atleta, porque aí você pode, 

entendeu, aumentar o teu potencial, você pode já fazer um pensamento mais... Mais de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
� Trecho de difícil compreensão. 
� Trecho de difícil compreensão 
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futuro, você já pensa em ajudar a família. Porque saindo de Campos para o Rio, o salário 

já é muito mais, entendeu... Você já ia ganhar um dinheirinho que podia sustentar a 

família, como eu fiz, por exemplo. O dinheiro que eu ganhava ali no juvenil do 

Flamengo, eu não mexia um tostão, porque eu tinha casa, comida e roupa lavada, então, o 

dinheiro que eu recebia, eu mandava para Campos. Era aquela mixaria, mas dava para 

ajudar, né? Então, outros não tiveram essa oportunidade eentendeu? E naturalmente, se 

perderam por ali. Mas Campos, realmente, se você for ver entendeu... É Didi, era o 

Pinheiro, era o Paulinho, eu, tinha o Décio Crespo, tinha jogadores que pô... Saía de... E 

têm muitos outros de... Que agora não me vem o nome, mas que tiveram grande sucesso. 

Se você for mexer no álbum dos jogadores campistas, você vai ver que têm muitos 

jogadores, entendeu... de Campos. 

 

C.S. – Você vivia nesse futebol de Campos, mas o futebol da capital né... ele chegava a 

vocês? Era um fascínio, o Rio, não é? Vocês tinham essa imagem dos grandes times do 

Rio como...? 

 

A.S. – Claro, claro, claro! 

 

C.S. – Era pelo rádio? 

 

A.S. – O rádio. Não perdia jogo. Ouvir um jogo, naquela época, ouvir um jogo pelo rádio 

era como se você estivesse vendo o jogo, porque os cronistas, entendeu, eram tão hábeis, 

entendeu, em... em, vamos dizer assim, decifrar o jogo, em fazer ver você, entendeu... Era 

como se estivesse na televisão. Eles diziam tudo aquilo que se passava no campo. Então, 

era como se fosse na televisão, entendeu... Somente que era falado. Mas você, você 

acompanhava tudo. Quer dizer que, era também muitos times de Campos também vinham 

ali, vinham fazer jogos amistosos, então, o estádio não cabia. Eu, por exemplo, me 

recordo que eu, eu no campo do Goytacaz, quando veio o Flamengo jogar, não tinha mais 

ingresso e eu queria ver esse jogo, aí eu... Aqueles ganchos de coisa... eles botavam os 



Transcrição                                                                                               
 
 

	   8	  

ganchos, assim, enganchavam – igual no cinema –, enganchavam você pela corda né, 

subia o muro e pulava. Eu caí... Eu caí numa boca de garrafa. Depois que eu fui parar no 

hospital... porque o negócio meu não foi o talho... Porque eu levei 12 pontos. Tenho até o 

sinal até hoje. Meu negócio não era... Eu queria que me metessem uma... 

 

C.S. – Uma faixa. 

 

A.S. – ...uma faixa. Mas eu queria ver o jogo. Que nada! Tive que ir para o hospital. Aí, 

então, levei 12 pontos. E chorei mais por não poder ter visto o jogo, todos aqueles... 

Rubens, Dequinha, Pavão e essa turma toda, que depois eu fui vê-los, entendeu, quando 

eu fui para o juvenil do Flamengo. Tinha a turma toda: Tomires; Rubens; Pavão; Garcia; 

o Dequinha; o Moacir, que estava no juvenil e subiu; o Dida; o Babá; o Zagallo... 

 

B.H. – Evaristo... 

 

A.S. – ...o Índio, entendeu? Quer dizer, eram uns caras que você só via assim... O único 

que eu via aassim, era o Índio, porque tinha a namorada em Campos. Então, era uma 

coisa espetacular! Era uma coisa sensacional pô! Vinha o Vasco; vinha... Então, quando 

chegava essa época assim de férias, que tinha essa possibilidade, era uma coisa 

extraordinária, uma coisa que... 

 

C.S. – Você, garoto, quais era seus grandes ídolos assim do futebol? 

 

A.S. – Ah, meu grande ídolo era Zizinho – o Zizinho era como se fosse o Pelé, 

entendeu... De agora –, o Jair, o Ademir, o Danilo, entendeu? Rubens, Dequinha. Essa 

turma toda aí era... Eram todos ídolos. Porque quando nós somos de fora, entendeu? De 

outra cidade, então, os ídolos, não tem só porque eu torço pelo Flamengo... Não. Eram 

jogadores que você, entendeu... Costumava ver, falar e ouvir pelo rádio. E ter a 

possibilidade de ver uma vez assim, pô... Você não sabia nem... Quase que você engolia o 
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cara, entendeu? Quer dizer, porque não tinha muitas possibilidades de vê-los, então, isso 

aí era uma coisa na vida, na nossa vida que te dava até mais impulso para você... Aqueles 

que tinham mais ambição, como eu, por exemplo, dava mais força para você, entendeu? 

Chegar lá naquele ponto, ou pelo menos chegar perto. Então, isso me ajudou muito, 

também: além da, da... Do desejo de ser um deles, entendeu? Foi a força de vontade e a 

confiança, entendeu, que se deposita em si próprio, entendeu? Você não deixa se abater 

por nada. Eu, por exemplo, essa,vamos dizer assim... Essa paulada que eu levei na... de 

sair do Flamengo, entendeu...  Assim, sendo mandado embora, era como se fosse, vamos 

dizer assim, uma etapa perdida na minha... Poxa! Eu não contava com isso. Mas eu tive 

que reagir. Eu não acreditei. Eu falei: “Eu sou mais eu pô”, eu falei. Eu não acreditei. 

Tanto é verdade que eu vim servir o Exército [no coiso]�, eu dormia no quartel, mas eu... 

Entendeu? Quer dizer, que eu não me abati com aquela coisa. Porque não sei, se fosse 

outro, naturalmente, se tivesse essa reação. “Não. Vou voltar para casa, para a minha 

família, entendeu...” 

 

C.S. – “Não deu.” 

 

A.S. – É, “não deu”. Agora, o negócio... Não deu nada pô! O cara, quando... Eu joguei no 

time do quartel e, quando o Paulistinha me falou... “Poxa, eu vou falar com o Paulo, 

Paulo Amaral e o João Saldanha para você treinar lá”, poxa, eu nem dormi pô! Eu estava 

esperando o outro dia, para saber o... “Como é que foi?” “Ah, ele falou para você amanhã 

ir treinar.” Aí já fui pô, treinei, já fiz gol, entendeu. Quer dizer que foi um sucesso. Para 

mim, era uma final de Copa do Mundo, entendeu? Quer dizer que, vê as coisas: muitas 

vezes, basta um simples é... Acontecimento para te botar fora do baralho. Se você não 

tiver força, não tiver aquela perseverança, aquela confiança em você mesmo, você se 

perde. Então, futebol é isso também. Você não pode se deixar abater entendeu... Por uma 

coisa ou duas; você tem que ter confiança em você. Se você acredita em você mesmo... 

Ninguém mais entendeu? Te pode ajudar do que você. Você pode receber, vamos dizer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
� Trecho de difícil compreensão. 



Transcrição                                                                                               
 
 

	   10	  

assim, ajuda, para maior experiência, para o teu comportamento, para [inaudível], então, 

aí você pode até aceitar, mas você não pode esperar que outros vão te empurrar para 

poder... Não. Você que tem que ter confiança em você e você que tem que se [inaudível] 

do teu potencial e daquilo que você realmente deseja chegar. 

 

B.H. – Amarildo, ainda sobre o seu princípio, você falou que o seu pai foi um modelo e 

incentivou. Como é que a sua mãe via a ideia de jogar futebol? E a outra coisa: você tem 

lembrança da Copa de 1950? 

 

A.S. – Ah, claro que eu tenho! Lembrança, assim de como eu falei antes, de rádio, 

entendeu...Porque era impossível viajar para o Rio naquela... Eu tinha 11 anos, entendeu? 

Viajar para o Rio para ver um jogo no Maracanã seria... Ah... Eu nem pensei. Eu falei: 

“Eu não vou nem pensar, porque é impossível”. 

 

B.H. – Você tinha 11 anos. 

 

A.S. – Eu tinha 11 anos. Agora, por exemplo, tem garotinho de três meses que já está no 

Maracanã aí, fora do quarto. [risos] Com 11 anos, têm garotos que, o Maracanã, já viram 

não sei quantas vezes. Então, entendeu... A minha mãe não punha nenhuma, vamos dizer 

assim, nenhuma barreira, entendeu, para aquilo que nós queríamos fazer, ou estudar ou 

ser jogador de futebol. O importante era estudar. Estudar era o principal. Depois, o resto, 

você... Entendeu? Naquela idade, você não tem que fazer também muita... Estudar? Você 

quer jogar? Mas primeiro vai estudar. Eu me recordo que, quando eu tinha mais ou 

menos 11 anos assim, até a idade... eu tinha asma né, entendeu? Eu tinha bronquite 

asmática, então eu saía assim mesmo para jogar. Chovia, eu estava dentro. Aí, de noite 

[imitação do som de tosse], aquela tosse, tal e coisa, e a minha mãe... “Eu falei para 

você!”. Sabe o que ela fazia? Ela me trancava, botava assim no [inaudível], “você não vai 

sair hoje, não”. Aí me botava, trancava a janela e me deixava lá no quarto né. Aí, sabe o 
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que eu fazia? Eu tinha uma coisa para abrir a janela, né, entendeu? Aí eu abria a janela, aí 

encostava de novo, aí saía para jogar. Aí voltava... 

 

C.S. – Todo molhado. 

 

A.S. – Não. Aí eu levava uma... Eu levava uma toalha, entendeu? Amarrava uma toalha e 

deixava a minha roupa dentro do quarto. Aí, quando chegava, era só... Entendeu, então, 

eu fazia até isso. Eu respirava de... Porque a chuva, com a bronquite asmática, é a inimiga 

número um, né? E eu fazia até isso, eu me recordo, entendeu... Para você ver que a bola, 

para mim, era o meu travesseiro. Eu ia dormir com a bola debaixo do coisa... Quem toca 

naquela bola ali estava morto. Ninguém tocava na minha bola. Para você ver a minha... 

Minha fome, a minha... Minha fixação, entendeu? Com jogar, com ser jogador de futebol. 

Era uma coisa terrível. 

 

B.H. – E Você estudou até que série? 

 

A.S. – Eu estudei até o primeiro ano clássico. Eu tinha até uma... Uma profissão, 

entendeu? Ali.. O meu irmão era lanterneiro, entendeu... E eu, até ali uma certa coisa... 

Eu ajudava meu irmão ali na lanternagem, entendeu. Eu fazia alguma coisa, com a idade 

de 14 anos, 13 anos, até 16 anos, entendeu... Porque ganhava a minha graninha também, 

para poder ir ao cinema, para me sentir um pouco independente. Então, era aquilo ali, a 

gente fazia aquela vida de... Inclusive, a minha... A minha profissão ideal não era nem 

aquilo; a minha profissão ideal era ser alfaiate, porque eu gostava muito de ver aqueles... 

[os coisas]� fazer terno. Então, tinha um colégio, entendeu, que era tipo... Assim, um 

colégio que você entrava, estudava e escolhia a sua profissão. Então, tinha até a profissão 

para você... lanterneiro, pedreiro, tudo. Então, eu escolhi alfaiate. Então, eu estava já... 

 

C.S. – Encaminhado para isso. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
� Trecho de difícil compreensão 
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A.S. – Encaminhado. Até hoje, por exemplo, os botões, quando cai um botão no meu 

coiso... eu vou lá e... tranquilamente; quando tem um buraquinho assim, eu vou lá com a 

agulha e já... Quer dizer, eu tinha habilidade até, nos dedos. Quer dizer, são coisas que eu 

me recordo, entendeu? Que realmente, me faz prazer, porque não era só... Tinha o 

futebol, que era o top, mas tinha já umas reservazinhas. Se não desse, entendeu... Já podia 

ser encaminhado. 

 

C.S. – Mas aproveitando, perdão... Aproveitando o que o Bernardo falou, nós temos 

muitos relatos sobre como a população da cidade do Rio de Janeiro sofreu com a final de 

1950, né.  Campos também foi assim, foi uma comoção geral? 

 

A.S. – Ah, foi, foi... Campos é uma cidade, de, principalmente... Quando tinha assim... 

Jogos da seleção, era a única, entendeu? Porque se abraçavam ali entendeu... E era um 

time só. Campos foi uma daquelas que se... Ficou muda, entendeu? Por muito tempo, 

todo mundo cabisbaixo, porque não... A gente olhava para a cara um do outro... Até eu 

falei: “Perdeu...”. 

 

C.S. – Como é que o Zizinho não fez, não é? 

 

A.S. –  O Barbosa, aquele gol... Coitado do Barbosa. Poxa! Eu fiz um gol contra... Contra 

a Tchecoslováquia, entendeu? Que até hoje o Schroiff lá, está procurando como é que foi. 

[risos] Mas por quê? Porque, poxa, muitas vezes, depende do... Esse... Esse, o Ghiggia, 

ele fez uma coisa que muitos, entendeu... Aqueles 150 mil espectadores que estavam no 

Maracanã, ou 200 mil, nenhum deles viu. Ele olhou para o Barbosa! Porque aquela bola 

na linha de fundo, normalmente, os pontas, eles... Cruzam. Cruzam. Noventa e nove por 

cento, eles cruzam. Então, o Barbosa, a posição do Barbosa não era errada. Só que ele 

tomou uma posição de cruzamento, para poder se antecipar, e ele mudou. Ele mudou e 

chutou no.... 
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C.S. – No contrapé. 

 

A.S. – No primeiro pau... no contrapé. E não dá. Porque, naquele tempo, não tinha... Não 

treinamento de... Os goleiros não tinham... Não tinha treinador de goleiro, era chutar em 

gol, chutar em gol, chutar em gol, entendeu... E acabou. Então, naquele tempo, ele não 

tinha nem o reflexo de poder pensar, entendeu? Que essa bola poderia, poderia ser 

chutada de outra maneira. Como, por exemplo, o gol que eu fiz contra a Tchecoslováquia, 

entendeu? Foi... Foi um estudo do Paulo Amaral vendo o jogo comigo. Eu estava na 

tribuna e, então, tinha México e Tchecoslováquia, e os laterais do... 

 

C.S. – Tchecos. 

 

A.S. – Não, não... Dos mexicanos. Todas as vezes que eles iam na linha de fundo para 

cruzar, o Schroiff saía, cortava todas as trajetórias. E eu tinha feito uma porção de gols 

assim, entendeu? Quando eu jogava no Botafogo, e o Paulo sabia disso. Ele me conhecia, 

porque eu já fiz gol assim no Botafogo, muitos gols assim, pegando o goleiro no 

contrapé. Aí ele falou: “Amarildo, viu... Viu o goleiro da Tchecoslováquia? Todas as 

vezes que os caras vão na linha de fundo...”. Poxa... Aí ficou aquele negócio gravado, 

entendeu? Aí calhou... O Zagallo bateu o lateral né, para mim, caiu, eu já sabia, eu falei: 

“Pô, eu vou para cima desses caras e vamos ver o que vai dar né...”. Aí eu fui para cima 

dele, driblei e joguei a bola na linha de fundo. Quando eu estou para chutar, ele já está 

saindo. Tanto é verdade que o gol está... na linha de fundo, eu, quando eu chutei a bola, 

os meus pés estavam diretamente para a linha de fundo, entendeu? E o meu corpo ficou 

reto assim para dentro do campo. Então, eu, para dar aquele efeito, eu tinha que fazer... 

Entendeu? 

 

B.H. – Virado. 

 



Transcrição                                                                                               
 
 

	   14	  

C.S. – Do lado de fora. 

 

A.S. – De três dedos. Então, bati. Quer dizer, meu corpo está assim, o Schroiff está 

saindo e a bola está fazendo essa curva lá. Quer dizer que são coisas que você... Você foi 

chutar em gol? Você foi cruzar? Não. Eu fui fazer aquilo que vocês viram. Eu fui chutar 

em gol. Eu já fui preparado para aquilo. Porque o meu corpo já estava preparado para 

chutar, entendeu... De três dedos. Porque se eu estivesse na outra posição, a bola não ia 

fazer aquela curva. 

 

C.S. – Vingou o Barbosa então... Vingou o Barbosa em 1962. 

 

A.S. – É justamente isso, justamente o que você falou. Quer dizer que eu desculpo o 

Barbosa, porque, poxa, aquele cara fez uma coisa que, entendeu... O que eu fiz em 1962, 

ele já tinha feito em 1950. Praticamente, eu copiei dele. Mas foram coisas que ficam 

gravadas, que você, entendeu, não pode esquecer, você não pode... Então, são essas 

coisas aí que, você se recordando, você fica muito... Quer dizer que você está ainda, 

ainda está... Recordando de alguma coisa. 

 

C.S. – E com detalhes. Agora, tem uma parte aí que eu acho que o Bernardo vai ser 

melhor... Vai ser melhor para falar sobre isso, que é justamente a sua ida ao Flamengo. 

Eu acho que talvez ele... 

 

B.H. – Um pouquinho antes disso, já que a gente já falou da derrota em 1950, e em 1954, 

lembra de alguma coisa, como é que foi? 

 

A.S. – Em 1954, foi uma, vamos dizer assim, uma Copa do Mundo muito... Muito, vamos 

dizer assim, muito estranha, entendeu? Porque o Brasil tinha uma grande seleção, 

entendeu? Então, tinha o Djalma Santos, tinha o Nilton Santos, tinha o... 
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B.H. – O Pinheiro. 

 

A.S. – ...Pinheiro, o filho do grande jogador... Tinha um grandíssimo... Um grandíssimo, 

vamos dizer assim, elenco, entendeu? De craques, mas talvez não era ainda o momento, 

entendeu... De o Brasil se abrir como uma das nações de maior celeiro de craques do 

mundo, entendeu? Talvez, a mentalidade ainda não era aquela de... Talvez o Brasil ainda 

tinha um pouco de receio das outras seleções, que eram muito mais, mais famosas – por 

exemplo, a Inglaterra... 

 

C.S. – A Hungria, não é? 

 

A.S. – A Hungria, que tinha um timaço; a Espanha; a França, entendeu? Quer dizer, que a 

França já tinha quase aquele time de 1958. Quer dizer que, eu acho que aquilo... Quando 

eu falo de confiança, o Brasil não tinha ainda aquela confiança, entendeu? Que passou a 

ter em 1958. 

 

C.S. – Muitos autores falam sobre isso, sobre a questão psicológica do jogador... 

 

A.S. – Psicológica. Porque eu acho que como...Como elenco, o Brasil não era inferior a 

ninguém, não. O Brasil, ali, era... Tinha craques com A maiúsculo, craques com a coroa 

também, muitos deles, entendeu? Então, eu acho que faltou aquilo, faltou... Vamos dizer 

assim, ao Brasil aquela confiança, aquela autoestima, entendeu? Faltou aquela... dizer: 

“Não, nós somos... Nós estamos ali, também”. Porque o Brasil, eu acho que nunca 

pensou que... Eu acho que nem pensou em ser campeão, entendeu? Foi lá só para disputar 

uma Copa do Mundo. Porque, realmente, a Hungria, Alemanha... Pô, eram dois timaços, 

tinha a Inglaterra. A Hungria... A Alemanha ganhou da Hungria... Porque, eu não sei se 

vocês sabem, eles levaram uma... Entendeu? De cavalo. Tanto é verdade que, depois 

daquela Copa do Mundo de 1954, a Alemanha... Muitos jogadores da Alemanha pararam 

de jogar porque não... Foi um troço muito sério. Inclusive jogadores que estavam na 
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Itália, entendeu? Que deixaram de jogar porque levaram uma, uma... Dopagem muito 

forte. 

 

C.S. – Para a final? 

 

A.S. – É, final. Quer dizer que, a Hungria era... Se eu estivesse ali... Quem tivesse dez 

milhões de dólares, por exemplo, entendeu... Apostava dez milhões contra, contra... 

Contra Cem, contra cem mil do coisa... Do outro time. Foi uma coisa realmente muito, 

muito estranha, quer dizer, que ninguém esperava. Então, o Brasil, além de ter outros 

times com capacidade, entendeu, técnica muito forte, não tinha essa autoestima, 

entendeu? Que deveria ter dos próprios meios. Então, isso não ajudou em nada ao Brasil. 

Teve até... O Nilton Santos, parece que foi até expulso, naquela Copa. Quer dizer que, 

acho que o Brasil... Faltou a mentalidade, faltou mentalidade. Mas eu acho também que 

não estava na hora, não. Porque a hora boa foi aquela de 1958 e 1962, e depois chegou 

1970. Então, cada uma coisa no seu... No seu tempo. 

 

B.H. – E esse tipo de dopagem, isso existia na época? 

 

A.S. – Ah, existia, existia. E depois, não tinha... Não tinha nem... 

 

C.S. – Controle, não é? 

 

A.S. – ...Controle. Por exemplo, nas Copas da Europa, até há pouco tempo, entendeu? 

Não tinha controle antidoping, não. Quer dizer, os times faziam... Nos campeonatos, 

campeonatos dos países deles, a Inglaterra, a França, a Itália, então, ali o doping é 

controlado, nos campeonatos, mas quando saía assim para fazer Campeonato Europeu, 

Copa Europa, Copa de Nações, essas coisas... Copa dos Campeões, não tinha controle 

antidoping. Tanto é verdade que, quando nós fomos jogar contra... Milan e... Milan e 

Real Madrid. É... O Mazzola, ele tomou uma injeção, entendeu? Antes do... duas horas 
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antes do jogo contra o Real Madrid, quando chegou no campo paradinho. Parecia um 

touro, quando está assim, mas não se movia, entendeu? [risos] Queria... Queria mas não 

dava. “O que é que houve Altafini?” “Ah, não sei o que, [inaudível]” Aí, fomos jantar... 

Aí fomos dar umas voltas pelo bairro, né. Daqui a pouco, ele está pulando... [risos] 

“Poxa, se o jogo fosse agora, eu ia arrebentar tudo”. Fez efeito depois do jantar pô. [risos] 

“Pô! Agora o jogo acabou. Agora não dá mais.” Nós jogamos com dez, entendeu?. Os 

caras jogaram com um a mais, entendeu? Porque pode ser também um que não tenha... e 

o efeito não é aquele que... 

 

C.S. – Era muito comum na Europa. No Brasil também tinha? 

 

A.S. – Tinha. Em todos os lugares, entendeu? Tem. Agora, depende do controle. Se você 

for controlado, então, aí tem um ponto final, mas tudo que não tiver controle, aí é fácil. E 

isso não é uma coisa boa para o esporte, porque eu acho que o esporte tem que ser... O 

esporte é esporte. Tem que ser paridade, entendeu... De condições. Você não pode pegar 

um time que tem cinco drogados, entendeu? E o outro não tem nenhum, quer dizer, o 

outro vai ser superior. Pode acontecer um caso isolado, como aquele do Mazzola, 

entendeu... Mas aqueles cinco ali que vão redobrar as forças, eles vão ter muito mais 

chance, vão ter muito mais poderio, vamos dizer assim, dentro do campo. Então, acho 

que o esporte tem que ser esporte, tem que ser a tua condição física natural, entendeu? 

Contra a do adversário. Agora, quando começa a usar, vamos dizer assim, coisas de... 

Ultraesporte, aí eu acho que isso está errado. Está errado porque eu acho que até os 

próprios atletas têm que se identificar, entendeu? Como atleta, se comportando bem nesse 

ponto de vista, eu acho, sem o uso de [inaudível] ou coisa que possa... Que possa 

sobrecarregar o seu físico. Até em próprio benefício do jogador. Porque pode ser que 

você não sabe que você tem um problema e você vai tomar um, vamos dizer assim, um 

remédio que transporta a outro o teu limite e você pode ficar... Entendeu, pode ficar no 

chão ali, sem... Porque pode acontecer, porque vai a outro o teu limite. Isso aí é uma 

coisa que eu realmente condeno. Eu nunca tomei nada. Nunca. O meu negócio era, era... 
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“O que é isso?” “É vitamina C.” “Ah, então, vitamina C está legal.” Thiaminose, a gente 

tomava muito Thiaminose, vitamina C, mas o negócio de pílula e esses troços aí, não. 

Porque eu tinha até... Sou até medroso com o negócio de... Não sei que... 

 

C.S. – [Não sabe] que reação vai ter, não é?  

 

A.S. – É melhor ter medo do que... Então, são coisas que eu procurei sempre evitar. 

 

B.H. – Amarildo, em 1954, então, você tinha 15 anos, você assistiu à Copa... Bom, ouviu 

a Copa ainda em Campos. 

 

A.S. – Em Campos. 

 

B.H. – Foi isso? 

 

A.S. – É. 

 

B.H. – Você tem essas lembranças, dessa...? 

 

A.S. – Claro! Em Campos, eu me lembro tudo em Campos. Inclusive, eu aproveito aqui 

para mandar um grande abraço para todos os campistas. Porque eles, naturalmente, vão 

ver essa entrevista, então, um abração forte, entendeu? Porque Campos, para mim, é o 

meu berço, entendeu? Ali, os meus amigos de infância que eu me recordo, o Alamy, o 

Paulinho Carioca, o Jaburu... A toda aquela turma das peladas ali do campo do Futurista, 

ali do Industrial, entendeu... Porque eu estive agora, há coisa de um mês atrás, estive em 

Campos, então, eu vi alguns deles, o Zuza... Todo esse pessoal, que nós estamos sempre 

juntos. Quer dizer que eu não me esqueço. Não me esqueço porque a minha origem é 

sempre aquela, entendeu? Campos, Campos. Porque eu não vou renunciar nunca a essa 

origem. Então, Campos, para mim, é uma cidade que jamais eu vou esquecer, e todos 
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aqueles meus amigos, meus sobrinhos, entendeu, todos... Eu estive lá e vi quase todo 

mundo. Porque a minha família é tão grande que teve gente que não deu nem tempo de 

ver, entendue? Então, aqueles que eu não vi, porque uns trabalham fora, então, um grande 

abraço aí e até breve, se Deus quiser. 

 

B.H. – E você assistiu, ouviu em casa ou era na rua? 

 

A.S. – Em casa, em casa.. 

 

B.H. – Em casa. 

 

A.S. – Ficava com a família. 

 

B.H. – Ficava com a família. Parava para... 

 

A.S. – Ou se não, tinham uns que tinham aquele alto-falante, entendeu... Então, eles 

formavam assim... na avenida, ficavam ali, botavam umas cadeiras, o alto-falante, então, 

ficava todo mundo torcendo, como se fosse no campo. Era uma coisa fabulosa. Como se 

estivesse no estádio, você torcendo no estádio. Agora, apesar de não ter tido a televisão, 

mas a gente se divertia igual. Talvez... Talvez era até mais emocionante você ouvir, 

entendeu? E aquela galera, quando fazia gol, toda a euforia. Quer dizer, cada... Cada 

tempo tem a sua marca, entendeu? Eu acho que muitos daqueles lá não trocavam o seu 

radinho pela televisão de agora. Têm muitos, mesmo. Aqueles velhinhos lá, que iam 

dormir com... e até nós mesmos, dormir com... quando tinha o radinho de pilha ainda, 

entendeu? Aí o radinho de pilha era como se fosse televisão. A gente botava ali junto do 

travesseiro... Quer dizer, são coisas que a gente recorda com muito carinho, entendeu... E 

com muito afeto. 
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B.H. – Aí, um ano depois, você foi jogar no Goytacaz, começou a jogar no Goytacaz. E 

como é que foi a transferência para o Flamengo? 

 

A.S. – Foi... Como eu estava dizendo, em Campos, tinha um jogador, tem ainda, mas 

deixou de... o Paulinho. Era um ponta-direita muito dotado, um jogador muito... 

Entendeu? Técnico, rápido. Então, ele me viu jogar. Me viu jogar, aí veio à minha 

família, né? O meu pai e a minha mãe, e perguntou se eles me deixariam eu fazer um 

teste no Flamengo. Aí, “vamos pensar, vamos pensar”. Aí, antes de ele acabar as férias, 

meu pai foi lá falar com ele: “Está bom. Então, ele vai com você. Cuidado! Toma conta 

dele!”. “Não, não se preocupa, não.” Então, na verdade, o Paulinho estava sempre 

comigo lá na... Na Gávea, ali na concentração, porque ele dormia também alí, entendeu? 

Então, fiquei... 

 

C.S. – Você não conhecia o Rio? 

 

A.S. – Não, não conhecia. 

 

C.S. – Foi a primeira vez que você veio ao Rio. 

 

A.S. – Foi a primeira vez, primeira vez... Mas o negócio meu não era conhecer o Rio; o 

negócio meu era conhecer... 

 

C.S. – Era bola. 

 

A.S. – ...era conhecer a Gávea. 

 

C.S. – Jogar bola. 
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A.S. – O campo, para mim, era como se fosse o Rio, porque o negócio meu era a bola. 

Então, praticamente eu fiquei dois anos alí, entendeu? Maravilhosos, com todas aquelas 

feras, entendeu? Do meu lado lá: Garcia, Tomires, Pavão, Dequinha, Jordan e aquela 

turma toda que eu falei, Zagallo, Esquerdinha, o Henrique. Poxa, vou te contar! Tudo 

aquilo ali era, assim, na minha cara... Pô. Nós jantávamos antes e eles jantavam depois. 

Aí, depois do meu jantar, aí eu ia lá só para ficar junto deles, dando a volta na mesa deles, 

vendo eles comerem. Eles falavam: “Por que você está aqui, garoto? Quer comer de 

novo? Está com fome?”. [risos] Eu falava: “Não, não. Só estou...”. Quer dizer, meu 

negócio... “Você não comeu, rapaz? Está aqui fazendo o quê?”. Mas eu... Porque eu 

queria ficar atrás deles. 

 

C.S. – E você via o treino deles, também? 

 

A.S. – Claro! Eu treinava e... Treinava não. O Fleitas� não me deixava treinar, porque ele 

apitava sempre foul contra mim. [risos] Mas eu estava sempre lá no campo. O negócio 

meu era campo. Então, entendeu, era... Eu fiquei dois anos alí no... No Flamengo. 

Realmente, a única decepção minha foi não ter podido jogar, entendeu? No Flamengo, 

porque o meu time realmente, de coração era o Flamengo. E depois se transformou em 

contrário. Fui para o Botafogo,o Botafogo foi a minha estrela solitária que me... Me 

guiou na minha carreira do futebol, que me deu a oportunidade de ser titular 18 anos, que 

me deu a oportunidade de jogar com Garrincha, Didi, Quarentinha, Zagallo, Nilton 

Santos, o Manga, o Paulistinha, que me... Que foi o Paulistinha que foi assim... O meu 

manager naquele período. Ele que me viu, entendeu? E que me orientou, que me falou lá 

com o Paulo Amaral e com o sr. João Saldanha para que eu pudesse treinar. Quer dizer 

que eu devo muito a ele, também. Então, quer dizer que, eu devo ao Botafogo o meu 

ingresso na seleção brasileira, com o Garrincha, Didi e toda aquela turma ali, entendeu? 

Que já eram meus parceiros do Botafogo, campeão do mundo, campeão brasileiro, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
� Manuel Agustin Fleitas Solich, ex-jogador paraguaio, treindor do Flamengo na época. 
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campeão da... Bicampeão carioca, entendeu? Quer dizer, tudo aquilo que eu não obtive 

no Flamengo... Mas que o Flamengo sempre foi aquela... Vamos dizer assim, se eu não 

tivesse vindo para o Flamengo, eu não teria, não teria...  

 

C.S. – [Não teria] chegado ao Rio. 

 

A.S. – ... Ido para o Botafogo, entendeu? Então, quer dizer que, eu agradeço também ao... 

Ao Flamengo, entendeu? Porque... 

 

C.S. – Você falou, antes de a gente gravar, eu acho que era importante, dessa sua relação 

com o Fleitas Solich. Depois não gravamos isso. Que dificuldade foi essa? 

 

A.S. – A dificuldade foi essa que... Eu também... Eu era terrível. O meu gênio, mesmo, 

era de ir... Então, eu achava o seguinte: é claro que eu era um “driblômano”, mas porque 

eu achava que o drible era um meio, entendeu? Que eu tinha de ter o sobrevento sobre o 

meu adversário. Porque eu via que... “Vou fazer”, e fazia e dava certo. Só que eu, em vez 

de driblar uma vez, eu queria driblar duas, três. Então, faltou, vamos dizer assim... Um 

problema mais psicológico, entendeu... No meu confronto. Se tivesse um, por exemplo, 

como eu tive o Paulo Amaral, que me orientasse: “Você, em vez de fazer isso duas vezes, 

faz uma; em vez de fazer três, faz duas. Procura fazer as coisas mais simples. Procura 

limitar mais a tua...”, entendeu? Quer dizer, me fazer compreender que não é só no drible. 

Futebol não é só drible. Futebol é... 

 

C.S. – Objetividade, né? 

 

A.S. – É objetividade. Então, você... Então, me fazer compreender certas coisas, porque 

eu estava na idade de aprendizagem, entendeu? Eu tinha 16 anos. Quer dizer que, acho 

que faltou um pouco aquilo. 
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C.S. – O Fleitas era muito duro? 

 

A.S. – Era muito duro. Ele era muito duro. Mas era um grande treinador, um grande 

treinador porque ele pôs, eu me recordo, o Henrique, o Dida, o Babá, o Duca, o Paulinho, 

toda essa garotada, entndue? No primeiro time, entendeu? Ele botou mesmo. Não tinha o 

negócio de... De cobra, não. Ele botou o time entendeu... Quer dizer, eu nem era contra 

ele, entendeu? Mas eu não estava ainda na capacidade de compreender aquilo que ele 

queria. Para mim, ele estava fazendo uma coisa... não queria que eu jogasse. O meu 

pensamento era: “Por que não quer que eu drible?!”. O drible, para mim, era a coisa 

principal no futebol era o drible, né. Então quer dizer, coitado, não era culpa dele. Você 

vê que era destino entendeu... Que as estradas tinham que ser divididas. Mas, vamos dizer 

assim que, eu senti. Eu senti porque o Flamengo era o time do... que eu sempre sonhei, 

né, entendeu?. Quer dizer que, depois se transformou no meu ponto de... Não de ódio; de 

vingança. Vingança... Nem sei se é vingança. Era uma coisa de... Eu sempre queria mais, 

contra o Flamengo, quando eu jogava no... 

 

C.S. – Reafirmação. 

 

A.S. – É, afirmação. Com o Flamengo, eu tinha que jogar bem de qualquer jeito, eu não 

podia falhar. Então, era um pouco... 

 

C.S. – Todos os flamenguistas tinham cara de Fleitas Solich. Tudo. [risos] 

 

A.S. – Coitado. Era um grande treinador, realmente, um treinador... Ele que... O período 

de ouro do Flamengo foi com ele, entendeu? Ele era realmente... Ele vivia, entendeu? 

Para o futebol. Ele vivia para o Flamengo. Ele morava na concentração do Flamengo. Eu 

me recordo, era um homenzarrão de quase dois metros. Então, ele tinha um sapato que 

ele trazia lá da Argentina, o sapato, você não ouvia barulho nenhum. Quando ele veio 

atrás de mim... 
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C.S. – O episódio do cigarro. 

 

A.S. – O negócio do cigarro. Poxa! Eu tomei um susto. “O senhor apareceu da onde?!” 

 

C.S. – Afinal, não era você que estava fumando. Porque a gente não gravou isso. 

 

A.S. – Não. Depois eu queria contar até... Eu encontrei com o Décio Crespo, quando eu 

estive em Campos, aí ainda falei para ele: “Poxa, o cigarro é teu e o homem...”. “Ah, 

então você foi legal, foi legal... Você não me entregou.” Eu falei: “Ah, é?”. Mas eu não 

falei que o cigarro era do Décio Crespo, para não prejudicá-lo, entendeu? Mas até hoje o 

Décio... Nos encontramos e ele... “Poxa, você foi legal, foi um amigão.” Eu falei: “Ah, é? 

Agora, não é? Você também podia ser meu amigão, dizer, ‘não, sr. Fleitas, o cigarro é 

meu.’”. Aí ele riu pra caramba, entendeu? Mas aí foi uma coisa que acontece na vida. 

Você não pode... Você não pode, é até uma coisa queaconteceu, você... Aconteceu de 

mau, entendeu? Mas que se transformou em outra coisa melhor para mim. Quer dizer 

que, não pode se lamentar; tem que esperar as coisas acontecerem para poder dizer se foi, 

se foi por bem ou foi por mal. 

 

C.S. – Mas antes de você ter sido desligado do Flamengo, você já tinha feito então a sua 

inscrição lá no... No serviço militar? 

 

A.S. – Tinha. Até mesmo no... Porque eu falei: “Poxa, aqui vai ser uma teta pô. Treino no 

Flamengo e vou servir aqui no quartel. É só atravessar a estrada”, entendeu? É uma 

distância de 150 metros, indo reto, assim. 

 

B.H. – É onde hoje é o Batalhão de Polícia, né? 
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A.S. – É, de fato. O Batalhão agora e a Gávea, e eu só atravessava, para poder ir treinar. 

Entendeu? Somente que eu, em vez de fazer assim, eu fiz assim. 

 

B.H. – Para ir para o Botafogo. E em 1958, que foi o ano que você jogou no Flamengo, 

foi o ano da Copa da Suécia, em que, finalmente, o Brasil conquistou o título. O que você 

lembra, no Rio de Janeiro...? 

 

A.S. – Ah, o Rio de Janeiro, ali foi... Foi... Vamos dizer assim, eu tive uma assim... O que 

foi em 1958 e o que tinha sido em 1950. Mas, em 1950, eu estava em Campos. Mas, 

vamos dizer asssim, a maneira de comportamento era completamente diferente: era tudo 

euforia, era tudo um carnaval, era tudo uma festa, era tudo, e abraços. Não teve morte; só 

teve carnaval, só teve alegria, entendeu? Tanto no Rio como em todas as cidades do 

Brasil. Quer dizer, foi uma coisa espetacular! Foi a... Vamos dizer assim, uma pedra 

quase, entendeu? Sobre aquele martírio, aquela... Aquela nuvem preta, entendeu? De 

1950. 

 

C.S. – Você se lembra de ter ouvido o jogo com os colegas de concentração, no 

Flamengo? Você ouviu o jogo dentro do Flamengo? 

 

A.S. – Claro! 

 

C.S. – Foi lá com os colegas? 

 

A.S. – Claro! Em 1958. Não. Aliás, esse período, eu estava servindo o Exército. Eu já 

estava fora do Flamengo. Entendeu? Foi em julho, entendeu? 

 

C.S. – Ah, é verdade. 
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A.S. – Eu já estava... já estava ali, entendeu?Eu já estava com o ingresso no Botafogo, em 

1958, antes da Copa do Mundo. Porque eu fui para o Botafogo em 1958, é... Em julho de 

1958. 

 

B.H. – Em 1958, não tinha televisão ainda. 

 

C.S. – Não. 

 

A.S. – Não, não. 

 

B.H. – A transmissão era... Era rádio. 

 

A.S. – Quer dizer, quando eu fui para o Botafogo, entendeu? Já... já tinha, já tinha... o 

Brasil já tinha sido... 

 

C.S. – Quer dizer, ainda tem esse componente né, os campeões do mundo, você ia jogar 

com eles, né? 

 

A.S. – É... Então, entendeu. Que coisa [inaudível]. Um troço espetacular! Um troço de... 

Assim de... 

 

C.S. – Meses antes, você estava sem rumo, voltando para Campos. 

 

A.S. – Sim, claro. 

 

C.S. – E agora você estava já apalavrado... 

 

A.S. – Estava já apalavrado com o Botafogo, entendeu? E depois de pouco tempo, eu 

estava jogando no aspirante – porque o Paulo Amaral é que treinava o aspirante, né? 
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Então, eles resolveram vender o Paulo Valentim. Porque, no aspirante, eu estava jogando 

bem pra caramba, eu estava gol, então, o Paulo Amaral falou para o João: “O garoto... 

Acho que está pronto, hem!”. Aí: “Mas você acha, Paulo?” Aí pô...“Vamos esperar mais 

um pouquinho”. Então, eu fiquei mais como aspirante e tal e aí, depois, teve um jogo que 

eu entrei porque o Quarentinha se machucou, fiz gol, e aí... “Então está bom.” Aí eles 

resolveram vender o Paulo Valentim, porque a pressão do Boca Juniors estava... Já estava 

esgotando: “Vai ou não vai?” “Vai ou não vai?” “Vem ou não vem?” Então, eles, para 

não perder... Pra não perder a... Entendeu? A oportunidade de ganhar uma boa grana com 

o Paulo, aí eles venderam o Paulo Valentim. E eu me encaixei bem ali com o 

Quarentinha, com o Mané, com o Didi, entendeu? O Zagallo. Então, aí foi a minha... 

 

C.S. – Você passou um ano e meio, então, como aspirante? 

 

A.S. – Não. Eu fui em 1958 e, em 1958, o Paulinho Valentim foi vendido para o Boca 

Juniors. 

 

C.S. – É porque na informação que a gente tinha aqui, você só teria começado a jogar nos 

profissionais em 1960. 

 

A.S. – Não, de maneira nenhuma. Em 1958, quando o Paulinho Valentim foi vendido.  

 

C.S. – Vendido... 

 

A.S. – Eu, quando estava no Exército, já era titular. Eles venderam o Paulinho Valentim 

em 1958. 

 

C.S. – Hoje mesmo, ali na... No [jornal] O Globo, tem aquela página d’O Globo, 50 anos, 

e na página d’O Globo de 50 anos, hoje, no jornal de hoje, está assim: “A escalação dos 
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times para o torneio em início de 1961”, e está lá, “Botafogo: Amarildo...”. Hoje mesmo, 

na página do... 

 

A.S. – Entendeu? Quer dizer, eu fui muito novo para o... Eu estava ainda servindo no 

Exército. Aí, depois o Paulinho Valentim foi... 

 

C.S. – E esse contrato, esse primeiro contrato com... De profissional com o Botafogo, é... 

Os valores eram valores, no seu entendimento, eram valores assim... Muito acima do que 

você sonhava um dia receber? 

 

A.S. – Você sabe que eu nunca pensei, rapaz, em negócio de dinheiro? Eu nunca pensei 

em quanto que eu ia ganhar, quanto que... Porque eu sabia já que não... o que os 

jogadores, quando eu estava no Flamengo, o que os jogadores ganhavam. Eu ganhava 

400 cruzeiros, 400 cruzeiros por mês. Esses 400 cruzeiros, eu mandava para a minha... 

Para minha casa em Campos. No Botafogo, eu acho que eram 600 cruzeiros. O meu 

transferimento do Flamengo para o Botafogo foi de mil cruzeiros. Por Botafogo... 

 

C.S. – Ah, porque o Fleitas te dispensou, mas manteve a... 

 

A.S. – Dispensou porque... O Botafogo quis saber, então, eu falei mesmo, “foi por causa 

do cigarro”. Ele falou: “O Amarildo era muito...”, como se diz lá... “era muito irascível e 

não sei o quê, muito malcriado. E depois, fumava”, entendeu? Aí o pessoal do Botafogo 

falou: “Mas foi só por isso mesmo?”. Eles ficaram... “Deve ter sido...” Depois que eles 

me viram, e um que manda um jogador embora por causa do cigarro e por ser malcriado, 

e aí, quando me viram jogar, falaram: “Deve ter alguma coisa embaixo disso aí. Deve ter 

alguma coisa mais grave”. Aí eles foram lá procurar saber a verdade. Então, eles 

confirmaram: “Não, não, é...” 

 

C.S. – Quer dizer, o Flamengo te manteve filiado, tanto que você precisou ser negociado. 
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A.S. – Claro! Para mim ser negociado, tinha que um clube lá entendeu... Aí, então, com 

essa situação que eles pagaram os mil cruzeiros, e eu fui liberado. 

 

C.S. – As condições de espaço físico de treinamento no Botafogo, General Severiano, e 

no Flamengo, Gávea, eram muito diferentes? Era melhor no Botafogo? 

 

A.S. – Eu, quando... Quando estava no Flamengo, o espaço físico era do juvenil, 

entendeu? Era mais bola, era mais coletivo, era mais... entendeu? Era mais assim... Um 

treinamento físico, mas não muito... Porque a preparação física tua era bola. Era todo dia 

coletivo, era todo dia conjunto. Então, a gente não queria outra coisa, só todo dia bola, 

bola, bola. Era diferente do que era o [inaudível]. O [inaudível], eles tinham mais uma 

sequência de... treinamento de manhã e de tarde... De manhã e de tarde, entendeu? Tinha 

sala de musculação – já tinha aquilo naquela época... 

 

C.S. – E o Paulo Amaral era uma pessoa muito atenta a isso, à preparação, né? 

 

A.S. – Paulo Amaral já era preparador físico. Já era do grupo de profissional, mesmo, 

entendeu? E, além do profissional, ele treinava também o... O primeiro time do aspirante. 

O Paulo Amaral me fazia treinamentos que é brincadeira! Quando botava para o negócio 

de abdominal, ele botava todo mundo assim, barriga para cima, assim, entendeu? Você 

dava um pique lá, em cima da... 

 

C.S. – Pisando? 

 

A.S. – É. Com a ponta do pé, até o final. Tinham mais de 20, quantas...? Mas também 

você via que o cara... Tinha nego que fazia, fazia de brincadeira, fazia mais... 

 

C.S. – Mais força. 
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A.S. – ...mais força. Aí ele dava uma bronca: “O negócio aqui é sério. Se pisar com 

mais... vocês podem até quebrar uma costela do...”. Então, nego fazia... Mas era troço 

puxado, mesmo. Não era brincadeira, não. Já ia para a praia e esse negócio todo. 

 

B.H. – Em relação ao preparo físico...  

 

A.S. - Já ia para a praia e esse negócio todo... 

 

B.H.- ... do Exército, como é que era? Era mais puxado? 

 

A.S. – O Exército era mais puxado. O negócio é areia. No Exército, era tudo areia, era 

tudo sair na corda lá. Era tudo diferente. Era militar, mesmo. Então, já era mais ou menos 

uma maneira de treinar, entendeu? Um pouco mais moderna, um pouco mais puxada. 

Poxa, você tinha que pular cada, cada... Cada barreira desse tamanho aqui, alta. Tinha 

nego... Para pular, tinha que se entortar todo, [risos] parecia até que estava... [risos] É, 

não tinha esse negócio de... Não tinha pequenininho, não. “É todo mundo igual. Alto ou 

baixo, tem que pular essa altura ali.” Tinha que passar por baixo, passar por cima, um 

troço... Já tinha coisa já muito puxada para... Tanto é verdade que, na preparação física no 

campo, a gente corria que era brincadeira! Porque a gente ia afrontar jogos lá na Europa, 

entendue? Muitas vezes, a gente deixava de jogar no campeonato para fazer excursão, 

para poder pegar uma granazinha, né? Então, a gente ia afrontar o Real Madrid, Milan, e 

Barcelona, ee Atlético de Madrid, e ia para a Inglaterra, para afrontar esses times aí do... 

o Celtic, da Escócia. Poxa, é brincadeira! Só ia afrontar... Só jogava com campeões, 

entendeu? 

 

B.H. – Nas férias? 

 

A.S. – É. 
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[FINAL DA FITA 1] 

 

A.S. – Eram tudo esses times aí, era o Manchester United, era o Liverpool... Não tinha o 

negócio de timinho, não. Jogava só com feras. 

 

B.H. – E vocês ficavam um mês? Era muito tempo, não é? 

 

A.S. – É. Também, quando chegava aqui, chegava na ponta dos cascos,entendeu? E 

depois, não tinha o negócio de avião a jato, não. Era tudo quadrimotor, que levava dois 

dias para chegar no... [risos] 

 

C.S. – E num período em que o futebol tinha sido marcado por duas tragédias: a do 

Torino e a do Manchester. 

 

A.S. – É, o Torino e o Manchester. 

 

B.H. – E muitas escalas, também. 

 

A.S. – O Torino e o Liverpool, né? 

 

C.S. – O Manchester. 

 

A.S. – E o Manchester United. 

 

C.S. – Em Munique, não é? 

 

A.S. – É. 
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C.S. – Porque o avião não conseguiu decolar. 

 

A.S. – Puxa vida! Um troço terrível! O Bobby Charlton que... 

 

C.S. – Sobreviveu. 

 

A.S. – Sobreviveu. 

 

C.S. – Como é... Como foi o seu contato...? Porque, muitas vezes, a gente vê alguma 

resistência dos jogadores mais veteranos, que já estão acostumados a jogar com eles, com 

o jogador que chega, novo, cheio de gás. Às vezes, eles impõem algum limite. Como é 

que foi sua relação aí, esse rapaz que o Paulo Amaral dizia, “olha, esse garoto está pronto 

para jogar”, para jogar com o Nilton Santos, para jogar com o Didi, para jogar com o 

Garrincha? 

 

A.S. – Poxa! Veja as coisas como são: É... como eu dizia, o meu caráter era um caráter 

muito... Praquilo... Pra minha idade, entendeu? E pro meu físico, eu era sobre a média, 

entendeu, porque eu não tinha... Eu não tinha por exemplo assim... Eu não sentia 

nenhuma inferioridade, entendeu? Em confronto a ninguém. Eu tinha muito respeito, 

muita admiração, tinha muito assim, aquele orgulho, entendeu? De coisa, mas... Eu não 

me sentia, entendeu? Em inferioridade perante esses grandes jogadores. Eu tinha muita 

admiração. Então, eu era um, entendeu... Que... E aproveitava muito dessa, dessa... Dessa 

minha facilidade, entendeu? De poder me inserir,entendeu? Naquele grupo sem, sem 

complexo. E depois, eu encontrei um grupo que eles me adoravam, por isso...No campo, 

pela minha raça, pela minha maneira de jogar, pela minha maneira de comportar, 

entendeu? Pela minha maneira de ser, em campo e fora de campo. Eles me viam muito 

profissional, me viam muito assim... Consciente da minha profissão. Eles viam que eu 

queria, entendeu? Queria... Era um que queria ganhar. Era um vencedor. Então, isso me 

ajudou muito. Eles gostavam de mim demais. O Nilton Santos, ih! O Garrincha, nem se 
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fala; o próprio Zagallo, que nos entendíamos muito dentro do campo, bastava olhar um 

para o outro; o Didi, entendeu? O Quarenta... Todos esses jogadores. Eu não tive nenhum 

problema. Eu respeitava muito eles, como se fossem, como se fossem um irmão mais 

velho. Respeitava muito. Aquilo que eles falavam... Muitas vezes, eles me controlavam 

em campo, porque eu era muito... “O Garoto oh! Vamos controlar aí, senão vai levar uns 

cascudos. Se você... Se você fizer besteira, a gente vai ficar com dez, aí vai piorar”, 

então, já... Já abria, me abria a cabeça. “Vamos acalmar aí os nervos. Se ele, se o cara 

ficar cuspindo na tua cara, entendeu? Você vira e vai embora. Não adianta... Se ele te 

cospe e você dá um soco na cara dele, vai ficar... Como é que vai ficar?” Aí começaram 

já a me catequizar, entendeu? Tanto é verdade que, contra a Espanha, poxa, ali foi uma... 

Porque os espanhóis são fogo! 

 

C.S. – Em 1962, na Copa, né? 

 

A.S. – É. Eles são fogo! Eles cospem na cara, te metem a mão onde não tem que meter, 

entendeu... E você... Para te... Então, comigo, eu mastiguei espinho pra caramba, 

entendeu? Mas consegui. Por quê? Porque eles me orientavam. O Paulo Amaral também 

foi outro, ele falou: “Você pensa que o homem é só homem quando o cara te dá um soco 

e você dá três? Não. Homem é quando, também, você dá... você leva um soco, entendeu? 

E mastiga, mastiga essa... Essa palha aí, e quando chegar a ocasião, você tem tempo 

para... Então, não adianta você dar dois e o seu time ficar... Ele vai rir na tua cara depois”. 

E é mesmo. Então, isso ficou na minha... Então, cada dia uma coisinha, entendeu? Então, 

fui aprendendo, fui me catequizando. Tanto é verdade que, lá na Itália, também, eu levei 

expulsão pra caramba, entendeu? Mas foi menos, porque eu já tinha uma escola ali atrás 

de mim. Aí me ajudou muito. 

 

B.H. – Você falou de jogar no campo do Flamengo, e como é que foi jogar no campo do 

Maracanã? 
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A.S. – Poxa, o Maracanã... Pô, ver aquele monumento assim, você entrar a primeira vez é 

como você... É um choque. Você fica paralisado... Fica paralisado,porque você vê 

aquela... Ainda mais quando você vê aquele estádio assim... Cheio. Você treme. A perna 

fica... Dá tremedeira, mas só no... Você faz assim, você olha para um lado, a torcida 

daqui, olha para o outro, é tudo tum-tum-tum, a tua cabeça fica desse tamanho. Mas é 

passageiro, é coisa que... Começou o jogo, aí você não vê mais nada. Eu me recordo, 

quando jogamos aqui, o Milan e Santos, entendeu? Os jogadores do Milan, quando 

entraram no campo, poxa... 

 

C.S. – Vaia, não é? 

 

A.S. – Não, esse... Poxa, tinham 150 mil pessoas. Quase 200 mil pessoas tinham. Eles 

entraram, quando passaram do túnel para o campo, eles fizeram assim... todos abaixaram 

assim, pensaram que fosse qualquer coisa de... que estava vindo abaixo, entendeu? De 

tanto barulho, tanto... Eles ficaram malucos, eles ficaram assim... Paralisados, com... Não 

é brincadeira, não. O troço... O troço é paralisante. É uma coisa que só você estando ali 

dentro para poder... Pra poder ver realmente o que significa o barulho de 150, 200 mil 

pessoas, enetndeu? E todo mundo contra você. Éramos nós contra todo mundo. Não 

tinha... Quem tinha de torcedor do Milan? Não tinha ninguém. Mesmo que tivesse, não ia 

ser maluco de levantar no meio daquela gente, né? Se levantasse, levava... Quer dizer 

que, era tudo contra nós. 

 

C.S. – Sua família vinha ao Rio de Janeiro e lhe via jogar, quando você estava no 

Botafogo? 

 

A.S. – Depois... Depois quando eu vim para o Botafogo, eu trouxe a minha família para 

cá. 

 

C.S. – Ah, veio morar no Rio? 
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A.S. – É. Então, aí já... Viam, é claro que viam. 

 

C.S. – Seu pai era vivo ainda? 

 

A.S. – Era. Meu pai morreu em 1964. Ele teve ainda a satisfação de me ver campeão do 

mundo, o velhinho lá. Tem até a fotografia, porque nós fomos já em televisão juntos. 

Aquilo, eu sei que ele ficou...  

 

B.H. – Orgulhoso. 

 

A.S. – É, de ter podido ver o filho que... 

 

C.S. – Porque... Porque é uma certa constante, né. A sua geração é uma geração de 

jogadores que, de alguma forma, traziam a redenção daquelas dores de 1950 etc. 

 

A.S. – É verdade. Sabe, aquela mancha que pairou, entendeu? No Maracanã em 1950 foi 

uma coisa muito triste, triste pela... Assim, uma ilusão, entendeu? Que todo o povo 

brasileiro teve de... 

 

C.S. – A certeza, não é? 

 

A.S. – A certeza! Entendeu? De ser campeão do mundo, e depois a decepção. 

 

C.S. – É proporcional. 

 

A.S. – É uma coisa... Uma coisa incrível. É uma coisa devastante pra os torcedores, para 

um povo que estava esperando aquele momento, entendeu? De glória, de se abraçar, e 

depois foi só choro, gente que morreu, entendeu? Gente que se suicidou, por uma derrota 
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de Mundial. Quer dizer que, deixou um sinal muito.... Muito forte, entendeu? Aquela 

derrota do Brasil no Maracanã. Eu acho que... É difícil de esquecer, entendeu? Eu acho 

que uma derrota assim, você não vai nunca esquecer. Mas... O esporte tem muito dessas 

coisas que, infelizmente, você tem que... Você tem que mastigar, engolir, entendeu? E... 

Fica sempre aquela... 

 

C.S. – Falando dessa... Dessa tristeza e dessa emoção, em 1961, você é convocado pela 

primeira vez para a seleção brasileira. 

 

A.S. – Em 1961, sim. 

 

C.S. – Tudo isso que você está falando... O que representava para um jogador, naquele 

momento, ser convocado? O que representava estar na seleção brasileira? 

 

A.S. – Ah, puxa vida! É a glória da... Da carreira de um jogador de futebol, é ser 

convocado para a seleção. Isso que eu estava esperando, entendeu? Eu estava esperando 

já, de 1958... 

 

C.S. – Você tinha isso como objetivo? 

 

A.S. – Ah, claro, desde 1958. Quer dizer que praticamente eu esperei três anos. Mas 

naquela época era duro. Naquela época, tinha jogador que... 

 

C.S. – De muita qualidade, não é? 

 

A.S. – Cada time tinha um... Um celeiro. Eram 11 craques. Quer dizer, não era 

brincadeira você entrar naquela turma, não. Ali, você entrou porque você mereceu 

mesmo, porque a qualidade dos jogadores daquela época... Era... Era tudo do resto de 

1958, entendeu? 1958! Jogadores que foram campeões do mundo, quer dizer, que tinham 
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ainda... Jogadores jovens que estavam ainda em ascensão, entendeu? Eram jogadores que 

estavam aparecendo outros, ainda, entendeu? Naquele grupo. Quer dizer, você, para 

vencer uma batalha ali de encontrar lugar entre os 22, era duro. Era um troço... Era uma 

guerra. Então, você tinha que estar na ponta dos cascos, você tinha que estar, vamos dizer 

assim, num período de... não de um mês ou dois, mas um período de dois ou três anos. 

Porque é fácil você subir, mas o difícil é você permanecer. 

 

C.S. – Manter. 

 

A.S. – Então, de 1958, são três anos de luta que você teve que lutar para poder ficar lá no 

rol dos... Dos prováveis, entendeu? 22. Porque eram convocados 40 e não sei quantos. 

Quer dizer que era duro ali, você, entre aqueles jogadores ali, ter uma certeza absoluta de 

quem são esses 22. 

 

C.S. – Você se lembra como você recebeu a notícia da... Que você estava convocado? 

 

A.S. – A gente recebia sempre a notícia do... do grupo. Entendeu? Então, quando saía 

ali... Mas, praticamente, a gente estava já quase... quase, vamos dizer assim, o grupo 

formado. Faltavam aqueles quatro, cinco, seis, mas, praticamente, a seleção era aquela de 

1958 e mais alguns que estavam vindo, tipo eu; tipo o Jair da Costa; tipo o Dorval; tipo... 

O Dorval, que era do Santos, titular, mas que foi reserva lá do Jair da Costa e que depois 

veio para o Milan; o Coutinho, que tinha também, o centro-avante; eu; ali quetinha o 

Quarenta; tinha o Tupanzinho; tinha tudo ali na ponta dos cascos, só esperando uma 

brecha, entendeu? Aí você tinha que sobressair com a tua capacidade. Depois, eu tinha a 

vantagem, é claro, de jogar três anos com o Zagallo, com o Garrincha, Didi, Quarentinha, 

Nilton Santos. Isso aí... Ajudou também, porque formamos um grupo quase do Santos e 

do... 

 

B.H. – Do Botafogo. 
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A.S. – ...do Botafogo. Quer dizer, isso também deu uma mão, porque praticamente não, 

não... Não tinha que sair de esquemas diferentes, entendeu? Entre eu, o Vavá, o Coutinho 

ou o Quarenta, entendeu? Quem tivesse de ser, aqueles eram ali, que não modificava 

nada. 

 

B.H. – E, durante muito tempo, as seleções de Copa do Mundo eram constituídas dos 

clubes do Rio e de São Paulo, com base em alguns clubes. 

 

A.S. – Claro. 

 

B.H. – Em 1950, o Vasco. 

 

A.S. – Então, o Vasco, em 1950. Teve quase o time todo do Vasco. Assim, eu acho que 

eles pegam o período, também, de... vamos dizer assim, do bloco mais compacto, o bloco 

mais... que dá mais afinamento, o bloco que... Que teve mais tempo de duração, 

entendeu? No auge da carreira. Então, tem isso também que pesa. 

 

B.H. – E, antes de disputar a Copa de 1962, você tinha disputado algum torneio, por 

exemplo, sul-americano, pela seleção brasileira? 

 

A.S. – Nós disputamos a Copa Roca, ganhamos a Copa Roca, com a seleção. 

 

C.S. – A O’Higgins e a Rio Branco. 

 

A.S. – É, a O’Higgins. 

 

C.S. – Com Chile e Paraguai. 
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A.S. – É depois... É, Chile e Paraguai. 

 

C.S. – Como é que foi jogar...? Porque dizem que era muito difícil. Jogar no Paraguai era 

uma coisa... 

 

A.S. – Puxa! Com o Paraguai e o Uruguai, era osso duro, entendeu? 

 

C.S. – Muita hostilidade? 

 

A.S. – Muita. Tinha mais, tinha mais rivalidade do que agora. Era muito mais dura, 

entendeu?. E eu, por exemplo, eu joguei, me recordo, com a Copa Roca, o único jogo que 

eu joguei com o Pelé. Nós ganhamos de cinco a dois: ele fez três gols e eu fiz dois. Único 

jogo que eu joguei com o Pelé. Quer dizer, porque o meu sonho era jogar com ele, 

entendeu? Eu não queria secar ninguém, não. Mas, poxa! Eu falei: “Poxa! Com o crioulo 

ali pô, ia ser uma, entendeu... Ele é acostumado a jogar com o Coutinho, mas...”. Eu tinha 

a certeza que, com ele, ia dar... 

 

C.S. – Ia combinar. 

 

A.S. – É. E tanto é verdade que, no único jogo que nós jogamos juntos, ele fez três e eu 

fiz dois. 

 

C.S. – Era o Aymoré Moreira que já era o técnico? 

 

A.S. – Era. Eu acho que eu fiz três e ele fez dois. Agora eu não me recordo bem. Estou na 

dúvida. Vê se vocês descobrem isso. 

 

C.S. – O técnico era o Aymoré? 
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A.S. – Era o Aymoré Moreira. 

 

B.H. – E depois você substituiu o Pelé. 

 

A.S. – O Pelé, em 1962, ele jogou contra o México e contra a Tchecoslováquia, e contra a 

Tchecoslováquia, ele se machucou. 

 

B.H. – Aí, no terceiro jogo... 

 

A.S. – Aí, no terceiro jogo, a Espanha. Ali era bola ou búrica, ou nós ou a Espanha. 

 

C.S. – Como é que você soube que ia substituir o Pelé? 

 

A.S. – Ah, veio a coisa normalmente. O Aymoré Moreira não fez nem pesar... Porque ali, 

praticamente... Os substitutos eram os que estavam ali. Era assim. 

 

C.S. – Mas entrar para substituir o Valentim, com toda a qualidade... Mas entrar para 

substituir o Pelé, que já era considerado o rei do futebol, em plena Copa do Mundo, né... 

Eu acho que a contusão do Pelé gerou, não somente nos torcedores, mas na crônica 

esportiva, uma sensação de que... O jogo estava perdido. 

 

A.S. – É verdade. 

 

C.S. – Sem o Pelé não ia. 

 

A.S. – Isso é verdade. E eu vou te dizer a verdade de uma coisa, eu acho o seguinte, que 

talvez tenha sido isso o meu, o meu... A minha força, entendeu? É que eu, como eu falei a 

você, eu não me sentia inferior a ninguém, nem superior nem inferior, então, eu tinha 

muita confiança no meu... Então, os treinadores, os treinadores... Eles te estudam, eles te 
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veem nos treinamentos, veem o teu comportamento no campo, como você joga, como 

não joga, então, isso acho que pesou muito. Porque tinha... Tinha,vamos dizer assim, 

pelas facções dentro ali, era mais para o Coutinho do que para mim. Mas aí foi... Foi uma 

luta perdida já de início, porque teve dois ou três, mas o resto era tudo a meu favor, 

porque me viram, como eu era, como o jogo era, o que é que tinha que ser, entendeu? E 

como eu estava aprendendo a substituição do Pelé sem nenhuma... Como se não fosse 

nada. Para mim foi assim. Eu te juro que eu, quando, quando... O Aymoré Moreira falou 

“olha, você vai jogar”, eu estava tranquilo. Eu falei: “Opa!”. Pô, eu fiquei até contente. 

 

C.S. – “Estou aqui para jogar, mesmo.” 

 

A.S. – “Estou para isso.”, entendeu? E eu joguei como se estivesse no Botafogo. 

 

C.S. – E, cá entre nós, também, em que jogo que você vai jogar, com a Espanha, o jogo 

mais difícil. 

 

A.S. – O mais difícil, o jogo... Ou nós ou eles. 

 

C.S. – É, porque o Brasil tinha empatado com a Tchecoslováquia. 

 

A.S. – É. Então, eu tinha... Eu tinha essa vantagem, porque eu não tremia. Sabe quando 

eu tremi? Eu tremi no final, contra a Tchecoslováquia, quando o Mauro estava pegando a 

Copa. Então, entrou um flash, um flash assim veloz... Eu falei: “Puxa vida, rapaz! Se nós 

não tivéssemos ganho essa Copa, se nós tivéssemos perdido o jogo contra a Espanha, o 

que seria de mim? Onde é que eu estaria agora?”. Então... Pô, é verdade. Porque, você 

imagina, se eu, entendeu... Naquele jogo... 

 

C.S. – Fraquejasse. 
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A.S. – ...tivesse fracassado! Se naquele jogo nós tivéssemos perdido! Quem que iria 

pagar todos os problemas da...? 

 

C.S. – Amarildo, que não correspondeu. Seria isso. 

 

A.S. – O peso era todo sobre mim. Então, a minha responsabilidade foi enorme. Eu só fui 

dar conta depois, entendeu? E agora eu digo: os meus méritos são meus, porque ali, só eu 

poderia perder, mais ninguém. 

 

C.S. – Mas voltando ao jogo da Espanha, vocês entra... O Brasil entra em campo e leva 

uma saraivada da Espanha no primeiro tempo que é... Eu já vi o teipe desse jogo. 

 

A.S. – É. Nós podíamos ter perdido o jogo. 

 

C.S. – É um passeio da Espanha. 

 

A.S. – Por quê? Pelo seguinte, porque ali nós começamos o jogo, entendeu? 

Completamente diferente dos jogos passados. 

 

C.S. – Alguns jornalistas falam que o Didi estava travado, por conta do problema dele 

com o Di Stéfano e o Real Madrid. Confere? 

 

A.S. – Eu acho.... Acho que não. O negócio é o seguinte, é que... É que o Gento, aqui, 

desestruturou todo o nosso sistema. Por quê? Porque, o Gento não teria que ter o espaço 

que ele teve do meio-campo para trás. Ele tinha que ter alguém intermediário, que um 

teria que combater quando ele recebesse a bola, e o outro, cobrir, entendeu? Aas costas 

do Djalma Santos, se ele conseguisse... Porque eles tinham um drible longo. Então, a 

defesa nossa ficou aqui, o Gento começou a ter a metade do campo toda para ele. Então, 

quando ele recebia a bola, eles tinham 50 ou 40 metros de espaço livre, entendeu? Para 
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poder penetrar. E ele, com a velocidade que tinha, toda vez que chegava na linha de 

fundo... Quer dizer, você pode... Você viu o videoteipe? Você pode notar que todas as 

jogadas do coisa... Por onde era? 

 

C.S. – Pela esquerda. 

 

A.S. – Então, quando nós começamos, no segundo tempo, o time mais, mais pra frente, 

mais no meio-campo, o Gento começou a não ter mais aquele espaço que tinha e o time 

começou a engrenar mais. Depois fizemos... Entendeu? O gol do empate, aí o jogo ficou 

mais... 

 

C.S. – E tem uma coisa que as pessoas às vezes perdem de perspectiva  é o seguinte: a 

Espanha estava jogando com o Puskas, né? 

 

A.S. – O Puskas era perigoso. Ele se naturalizou. O Di Stéfano... 

 

C.S. – Tinha 36 anos. 

 

A.S. – O Di Stéfano não... 

 

C.S. – O Di Stéfano não tinha jogado até o ano anterior. 

 

A.S. – O Di Stéfano não jogou porque ele estava com um problema de contusão. 

 

B.H. – Isso depois passou a ser proibido, o jogador naturalizado... 

 

C.S. – Tem que jogar duas partidas. 
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A.S. – Mas a Espanha... Ali, a Espanha foi o time... O time que... Se eles tivessem ganho 

o campeonato, ninguém tinha nada para falar, não. 

 

C.S. – É, porque eles viriam a ganhar a Copa Europeia dois anos depois. 

 

A.S. – Era um time, era um timaço. Ali, ou nós ou eles. 

 

C.S. – É. E no primeiro tempo teve aquele lance do Nilton Santos. 

 

A.S. – Do Nilton Santos, que deu aquele pulinho, [e coisa]�, entendeu?. 

 

C.S. – Teve o gol anulado, a bicicleta, a meia bicicleta do... 

 

A.S. – Aquele anulado, aquele gol anulado, sabe que nem eu sei como é que... 

 

C.S. – Foi uma meia bicicleta... 

 

A.S. – Eu acho que foi um foul 

 

C.S. – ...foi uma puxeta meio de bicicleta que o juiz – porque o juiz era chileno – deu 

falta, jogo perigoso. 

 

A.S. – É, jogo perigoso. Ele deu sim. Naquela época tinha, o cara botou... Porque acho 

que foi isso, ele pulou, entendeu? Ele pulou de cabeça e o outro pegou a bola, mas pegou 

assim, pegou com um grau de... De perigo, entendeu... Sabe como é que é, o juiz 

interpreta como... Para nós foi ótimo. Aquele pulinho do Nilton Santos também foi, 

chegou na hora certa, foi inteligente. O importante é que eu tô aqui, vamos dizer assim, 

contando vitória, e não... 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
� Trecho de difícil compreensão. 
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C.S. – Quando vocês vão para o vestiário, como é que foi a conversa? 

 

A.S. – A conversa foi... Cada um olhou, entendeu... Eu não. Eu não vou olhar para 

ninguém, porque eu era o mais novo, entendeu... Ali. Quer dizer que, os caras... Eu 

resmungava também, porque a bola não chegava nunca lá. Então, era um tal de, de... De 

reclamações, entendeu? Então, nós chegamos a um acordo com o Aymoré Moreira, 

porque... Até o Didi que falou que nós estávamos muito... dando muito espaço ali no 

meio-campo, entendeu? Dando espaço para o jogador, entendeu? Tipo o Puskas, essa 

gente que tem habilidade, entendeu? Que, se deixar espaço, eles vão... Acostumado com 

marcação lá cerrada, pega uma teta dessas, entendeu? 

 

C.S. – Espaço. 

 

A.S. – ...espaço, eles vão... Aí: “Temos que apertar mais; temos que diminuir mais espaço 

para eles; temos que ver... forçar mais a defesa deles. Porque a defesa deles, eles só dão 

porrada, entendeu? E basta. Então, vamos forçar mais”. O Mané, começou a acertar mais 

os... Os dribles dele, entendeu? Aí veio o primeiro gol... 

 

C.S. – Aí teve um garoto que fez dois gols, não é? 

 

A.S. – É. [risos] 

 

B.H. – Desencantou, como se diz. 

 

A.S. – Então. Aqueles gols ali pô, vieram no momento certo, entendeu? Porque senão ia 

ser duro, ia ser terrível, enetndeu. A gente ia estar aqui contando uma tragédia. 

 

C.S. – O gol da virada é quase no final, né? 
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A.S. – Foi no final. Foi um gol que, poxa, eu vou te contar, rapaz... Foi um alívio. Foi um 

punhal que estava atravessado aqui que eu queria... o troço... Eu me senti engasgado. 

Estava ali apertando pra caramba. Quer dizer que, foi um jogo terrível. Acho que foi um 

dos jogos mais difíceis, entendeu... Que o Brasil jogou na Copa do Mundo. Se você vê 

bem, foi um dos jogos mais difíceis que o Brasil jogou. Pode ver, que todas as finais da 

Copa do Mundo, o Brasil sempre ganhou de.... 

C.S. – É, com folga,é...? 

 

A.S. – ...de quatro, três. Com folga, tranquilidade. Quer dizer, até com a final mesmo 

do... 

 

C.S. – É, em 1958, foi o jogo da França e do País de Gales, que foram dois jogos 

difíceis... 

 

A.S. – Foram difíceis, mas depois, no final... 

 

C.S. –  A Suécia foi... 

 

A.S. – Você vê, contra até a Tchecoslováquia mesmo, na final, o jogo foi... Eles fizeram 

um gol, depois nós empatamos, fizemos dois, três a um. Acho que o jogo foi mais... Eu 

sabia que nós, a qualquer momento... Agora, contra a Espanha, a espinha ficou 

atravessada até... Até o final. 

 

C.S. – Termina o jogo e como é que você se sente ali? “Fiz os dois gols e...” 

 

A.S. – É a tal coisa, é como eu estava falando para vocês, essas coisas entendeu... O jogo 

acabou, a gente ganhou, tudo bem. Aí, depois, quando você começa a pensar naquilo que 

foi realmente o jogo, você fala: “Puxa vida! Será que é verdade mesmo que nós 
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ganhamos?”. Porque você... Passa aquele filme, entendeu? Você vê os gols que eles 

perderam, o gol que foi anulado... E se tivesse sido? Entendeu? Todos esses troços aí que 

te vêm logo, entendeu... Na... Na, quando você esfria. 

 

B.H. – Naquele jogo, o público estava de que lado? 

 

A.S. – Estava do lado do... Do Brasil, Brasil. Os chilenos, eles apesar da língua 

espanhola, entendeu? Mas eles gostam muito do Brasil. 

 

B.H. – Mas no jogo seguinte... 

 

C.S. – O jogo seguinte foi com a Inglaterra, né... 

 

A.S. – O Chile, Chile perdeu para o Brasil. 

 

C.S. – É, na semifinal. 

 

A.S. – Na semifinal. Então, pelo menos o Chile saiu pro  campeão, entendeu?. Aí já é por 

isso que eles torceram... 

 

C.S. – Mas foi um jogo bem... 

 

A.S. – ...para valorizar mais o... 

 

C.S. – Esse jogo com o Chile foi bem confuso, né? 

 

A.S. – Foi. 

 

C.S. – O Garrincha foi expulso. 
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A.S. – É... Mas o Garrincha foi expulso mais por... O juiz também... Foi uma brincadeira. 

Pô, ele fez uma coisa de inocente, entendeu? Ele estava disputando a bola lá com o... O 

lateral, o lateral, não sei o que,  caiu, né. Caiu na linha de fundo, ele... Ele é.. Chegou 

assim... Ele ficou assim, com o bumbum assim, para dentro do campo, então, o Mané 

chegou e fez assim, de ladinho, deu um toquinho na... E o cara deu um pulo lá para fora 

do campo. “Ai Ai Ai!” Aí vieram os jogadores todos do Chile né... Em cima do Mané, 

veio o... O bandeirinha, veio o juiz. Aí, daqui a pouco, o cara expulsou o Mané. O Mané 

ficou até sem graça, porque, coitado, nunca foi expulso na vida dele, “o que é que eu 

fiz?”. Aí, depois, a Comissão Arbitral viu realmente que ele não tinha feito nada de 

grave. Tanto é verdade que ele jogou... 

 

C.S. – [Jogou] a final. 

 

A.S. – ...a final. E disseram que foi o... A coisa que deu pressão em cima da Comissão 

Arbitral para mudar não sei o quê. Mas nada disso. O negócio é que... 

 

C.S. – É, porque tem uma história dessas, que mudou a súmula, veio passar férias no 

Rio... 

 

A.S. – Mas nada disso. O negócio foi que, realmente, eles viram que foi um troço 

ridículo, a expulsão do Garrincha, e que seria mais ridículo ainda se ele não jogasse a... 

 

C.S. – A final. 

 

A.S. – ...a final, entendeu? Então, isso aí foi uma coisa que... Eu estava ali perto, eu vi. 

Eu vi o que aconteceu. Ele fez assim, atrás, só de ladinho. Sabe como é que é, veio a 

coisa de garoto, então, ele fez assim, para... 
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C.S. – De molecagem, não é? 

 

A.S. – “Levanta daí, rapaz!” Aí o cara aproveitou e deu outro mergulho lá para... mais 

ainda para fora do campo. Aí os caras aproveitaram e invadiram lá o setor deles, aí 

começou... O juiz não pôde fazer outra coisa que expulsar, porque a pressão foi tão 

grande que ele não pôde fazer outra coisa. Depois ele viu que não... Quer dizer, ele não 

viu nada. Só que ele, entendeu? Teve que expulsar porque, se ele não fizesse aquilo, seria 

uma coisa, para eles, para os chilenos, é... Vamos dizer assim, não legal. Aí, depois é que 

eles foram ver que essa, ess foul foi um foul sem nenhuma consequência de dano para o 

jogador chileno. Mas tinha um time bom. Tinham um time bom, o Chile. 

 

C.S. – O Chile, não é? 

 

A.S. – Tinha um time bom. 

 

C.S. – Aí, um belo domingo, você acorda e se dá conta que é final de Copa do Mundo. 

 

A.S. – Final de Copa do Mundo. 

 

C.S. – Como é que é um jogador no dia da final da Copa? 

 

A.S. – É uma... É uma meta que você sempre almeja, né? E quanto mais vai se 

aproximando, mais importante ela vai sendo. Quer dizer, você, se não tiver... Se não tiver 

um caráter forte, se não tiver nervos de aço, se não tiver um controle muito bom, 

entendeu? Você vai chegar na final completamente... Foi o que aconteceu com a gente, 

porque muitos... Você viu, no primeiro tempo, o que nós fizemos? O primeiro tempo foi 

decepcionante. Então, foi aquele acúmulo, entendeu? De tensão, que foi minando alguns 

de nós. Tanto é verdade que no primeiro tempo foi um primeiro tempo que, se você for 

pegar todos eles, até mesmo o Garrincha... 
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C.S. – Estiveram bem abaixo, não é? Mas você resolveu lá. Terminou o primeiro tempo... 

 

A.S. – Entendeu? Mas eu digo que foi... Foi uma coisa geral, porque aí contamina todo 

mundo. Então, você tem que, tem que ter realmente força para reagir. Quer dizer, depois 

desse trauma, você ter que reverter, entendeu? São 45 minutos, você tem que reverter 

essa... É duro. Se você não tiver realmente nervos de aço, não tiver um caráter forte, não 

tiver aquela, vamos dizer assim... aquela espírito de reação, você fica no meio da rua, 

entendeu? Ainda bem que nós tivemos jogadores experientes, como o Nilton Santos, 

como o Zagallo, o Mauro... 

 

C.S. – O Zito. 

 

A.S. – ...o Zito, entendeu? O Djalma Santos, que... Entendeu? Eles pegaram no ponto 

certo. Então, falaram entre eles lá, entendeu... Aí o negócio melhorou, como eu falei para 

você: começou a jogar o nosso jogo, o Mané começou a fazer de mané o... 

 

C.S. – O João. [riso] 

 

A.S. – Então, já começou. Os caras começaram... Quando o Mané começou a acertar, aí 

os caras começaram também a... “O homem acordou, hem!” [risos] Aí, já viu né, aí já o 

negócio melhorou, complicou. Porque os caras ali não estavam nem... Antes era só um; 

depois, nem dois conseguiam, porque dois, eles deixavam sempre um nosso 

livre,entendeu? Então, o Mané começou a pegar confiança, aí: “Dá a bola para o Mané, 

dá a bola para o Mané”. Aí vieram os gols ali, daquele lado ali. Então quer dizer que, são 

todos esses fatores que a gente... A gente aproveitou, porque... Você vê que, 

psicologicamente, nós superamos a fase mais aguda que estava atravessando dentro do 

time. Isso foi bom porque... Pelo menos, a experiência dos nossos, entendeu... Valeu 

naquele momento ali. 
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B.H. – E você poderia comentar um pouco – a gente falou dos jogos – a parte da 

organização, da preparação, como é que foi. Bom, já se dizia que, desde 1958, com o 

Paulo Machado de Carvalho, estava havendo uma maior profissionalização dessa parte 

administrativa. Como é que foi em 1962? 

 

A.S. – Em 1962, olha... Não teve nada de excepcional, porque a organização era tão... Era 

tão perfeita que você não via nenhum jogador insatisfeito, você não via nenhum jogador 

sendo perturbado por jornalista. Eu, por exemplo, o Carlos Nascimento não deixou um 

jornalista, entendeu? Falar comigo antes do jogo da Espanha. Depois que acabou o jogo 

com... 

 

C.S. – Quem, quem? 

 

A.S. – O Carlos Nascimento, o nosso supervisor. Então, eu fiquei completamente... Eu 

não sabia de nada. Foi até melhor, porque eu não... Entendeu? Então, eu vim a saber que 

ele é que tinha... Nenhum jornalista se aproximou de mim. Eu passei um período de... 

Completamente tranquilo, entendeu? Sem ninguém me perturbar, sem aquela pressão. Ele 

estava certo, porque ele estava com medo de muita pressão: substituir o Pelé... Os cara ia 

fazer... Qual a pergunta que os caras iam fazer? 

 

C.S. – Qual é o peso...? O peso... 

 

A.S. – “Você vai substituir o Pelé. O que você acha?” Quer dizer, ia mexer com a cabeça. 

Não é que ia mexer porque eu estava já preparado, como eu falei para vocês antes, mas 

você não sabe nunca, entendeu? O que passa pela cabeça dos caras, de fazer pergunta... 

Então, em vez de te deixar tranquilo, ia te metendo mais pilha. Então, foi uma coisa, 

entendeu? Que ele fez muito sensata que, realmente, eu fui saber depois. Quer dizer que, 

eram todos eles cientes daquilo que... Entendeu? Da nossa responsabilidade. Porque eles 
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também sabiam que a Espanha era uma das melhores seleções que tinha naquele 

momento. Porque eles não se metiam mesmo na parte técnica. Quem falava era só o 

Aymoré Moreira. Quer dizer, tinha... Cada um, entendeu? Fazia a sua função, sem... Sem 

nenhuma superação, cada um no seu, no seu dever. 

 

B.H. – Então, a relação com os dirigentes era boa? 

 

A.S. – Ótima. 

 

B.H. – Porque em alguns depoimentos os jogadores falam que assim... A delegação, por 

exemplo, para a Suíça era imensa: eram políticos, amigos... Havia um excesso, e que, a 

partir de 1958, isso começou a ser mais controlado. Então, 1962 também teve essa 

parte...? 

 

A.S. – Não, tudo tranquilo. Não teve nada, nenhum problema desse tipo, porque eu acho 

que, como você bem falou, a experiência passada ajudou, entendeu? A eles remodelar 

comportamento e a maneira de cada um, de agir. 

 

C.S. – A interpretação que tem é justamente que se repetiu a fórmula, se repetiu a 

fórmula de 1958. 

 

A.S. – É. Porque deu certo em 1958, por que não podia dar em 1962? Então, acho que era 

somente encaixar algumas coisinhas que pode ser que não tenham... Então, o resto, a 

maior parte das coisas era tudo, entendeu? Dentro daquilo que eles programaram. Então, 

acho que não tinha nada de excepcional para poder mudar muitas coisas, entendeu? 

Mudou aquilo que eles, eles... Naturalmente, viram que tinham que mudar, sem nem 

mesmo fazerem uma, dizer assim, estardalhaço, nem fazerem saber às pessoas de fora o 

que estava errado ou aquilo que estava certo. Então, isso aí é um trabalho deles, que foi 

muito bem feito, sem nenhuma, sem nenhum problema. E depois, também, os nossos 
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jogadores, todos eles eram corretos. Não tinha jogador, entendeu? Jogador com cabeça 

fora... Tudo tranquilo. Nunca vi nada de... De problema entre grupo,o grupo era muito 

unido, entendeu? Todos eles, cada um era amigo um do outro, não tinha panelinha, não 

tinha grupinho. Todo mundo igual. Quer dizer, isso também ajudou muito à seleção. 

Porque sabe como é que é, conviver com um grupinho dali, um grupinho de lá, é duro. 

Mas você vendo todo mundo certinho... Entendeu? Chegava todo mundo junto para o 

almoço, para o jantar, jogar baralho... Quer dizer, você via que o grupo estava 

concentrado e muito bem, em harmonia. 

 

C.S. – E voltar ao Rio de Janeiro como herói nacional, como é?  

 

A.S. – É... 

 

C.S. - Multidão, presidente da República... 

 

A.S. – Puxa vida, rapaz! Você ver aquela turma toda contente, isso é a maior coisa que 

você pode ter. Aonde você ia, era a mesma coisa, era toda aquela gente, enetendeu? 

Contente, que dançava, que, que... Fazia de tudo para te corresponder, entendeu? 

Agradecer aquilo que você fez. Então, é uma coisa gratificante que você... Poxa! Dever 

cumprido. É uma satisfação muito grande. Porque é duro, hem! É uma trajetória pela 

Copa do Mundo não é longa, mas é estressante. Então, se você não estiver preparado, 

você pode botar a perder, entendeu? Tudo em um... 

 

C.S. – Ainda mais no seu caso, porque você disputa quatro jogos, quatro jogos que são 

eliminatórios. 

 

A.S. – É verdade, claro, justamente isso. Quatro jogos... 

 

C.S. – Eliminatórios. É mata-mata. 
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A.S. – Quer dizer que são praticamente, foram... 

 

C.S. – Se empata com a Espanha, está fora. 

 

A.S. – São seis jogos... 

 

C.S. – Foram seis jogos. 

 

A.S. – Entendeu? Seis jogos de... 

 

C.S. – Se perde para a Inglaterra, está fora; se perde para o Chile, está fora; e depois a 

final. Você disputou quatro jogos eliminatórios. 

 

A.S. – Quatro jogos finais. Tudo... Os quatro jogos decisivos. 

 

C.S. – E aí o Nelson Rodrigues diz que é o Possesso, não é? 

 

A.S. – É, o grande Nelson. Puxa, vou te contar, adorei essa coisa! Porque eu era possesso, 

mesmo. Eu era fogo! Vocês não me alcançaram, porque vocês são muito novinhos vocês, 

mas eu era terrível. O negócio de beque, o beque me marcava, eu marcava os beques. 

Você me marca, eu vou ter que... “Não, não vai, não, meu filho. Aqui, você vai ficar 

comigo aqui.” Não tem esse negócio de beque ir para frente. Comigo não. Não ia, não. 

“Se me marcar, eu vou marcar você também.” Era assim. A minha... A minha 

mentalidade era assim. Não precisava ninguém me ensinar. Eu perdi a bola para você, eu 

vou tomar de você. Porque eu que perdi, por que eu vou mandar...? Então, a minha 

mentalidade era essa. Eu perdia a bola, eu ia recuperar. Eu era feito assim. Não tinha o 

negócio de mandar... Não, não. Eu que perdi, por que eu vou ficar olhando você? Não. Eu 

perdi pô, vou recuperar. Então, a minha mentalidade era aquela ali, era jogar para ajudar 
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os companheiros, fazer, entendeu... Além daquilo que eu fiz, se eu puder fazer mais, eu 

faço. Isso é espírito de colaboração, de grupo. Então, você, quando se comporta assim, 

você, apesar do teu caráter, aquilo que você for, mas você vai dar certo com todo mundo. 

Eu vejo, muitas vezes, agora, o futebol, porque tem aquele que tem que correr para o 

outro... Não. Todo mundo tem que correr. Cada um para si e para todos. Não tem o 

negócio de “você tem que correr”. Por que eu vou ter que correr para você? Você tem que 

correr. Eu corro para você, você corre para mim e vamos correr todos juntos, cada um 

para o grupo. Então, isso aí que é o espírito de colaboração. O negócio de dizer que agora 

a tática é que tem que ter um para... Para marcar, o outro para... Para distribuir... Não. 

Todo mundo tem que saber fazer tudo, igual. Se fizer igual e mais aquilo, melhor. Agora, 

você não pode estabelecer, entendeu? Um, um... um dever dentro do campo: “Você só vai 

distribuir; você vai ficar ali”. Poxa, isso é brincadeira! Isso é futebol de... Não é o futebol 

moderno. Futebol moderno é esse de cada um colaborar, entendeu? Dentro do campo, 

cada um por si, entendeu? Como se diz... Deus para todos não, porque senão fica... Então, 

cada um por si e o grupo, entendeu? Unido. Aí você vai conseguir alguma coisa. Mas o 

negócio de, de você ter que fazer... Correr 100 metros ou ter que correr 500? Então, por 

quê? Vamos nos preparar para cada um correr 500 metros ou mais. Agora, se você fizer 

isso, o time vai ficar muito mais forte, vai ficar muito mais unido e você vai... Vai só 

ganhar, com ajudar os companheiros. Eu, quando vejo técnico... quando começa a 

estabelecer que “você vai fazer aquilo”... Não. Tem um limite. É claro que, se você tiver, 

se você é mais cotado para fazer uma certa coisa, tudo bem, aí você vai fazer mais; não 

vai fazer menos. Agora, se você tem a capacidade, você tem que ter capacidade para 

aumentar o teu rendimento; não para diminuir. Porque os bem-dotados têm que ser 

aqueles que têm mais volume, entendeu? Na tua responsabilidade. Os menos dotados têm 

que ter menos volume, mas isso não deixa de dizer que ele tem que fazer o teu no 

máximo. Então, você vai chegar ao máximo. Então, são essas cosias que, no futebol 

moderno, têm que existir, porque o futebol é isso, é progresso. 
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C.S. – Você, quando volta para o Brasil, você já tem conhecimento do interesse dos 

clubes europeus em te contratar? 

 

A.S. – Tem interesse? 

C.S. – Dos clubes europeus em te contratar... 

 

A.S.- Não. Porque aquilo que eu tinha que... Acho que o meu limite, entendeu? Eu 

cheguei numa fase de saber... Como eu parei de jogar... Entendeu? 

 

C.S. – Não, eu estou falando quando você volta da Copa. 

 

A.S. – Eu sei. Como eu parei de jogar e encerrei a minha carreira no Vasco, em 1974? 

Quando eu vi que estava chegando muito atrasado, que não tinha mais a minha... eu falei: 

“Esse é o momento de parar, porque eu não posso mais fazer aquilo que eu quero, que eu 

desejo fazer em campo”. Então, você, como técnico, você tem também o seu limite. Eu, 

em campo, eu entrava de manhã e saía de tarde, entendeu? Para dizer a minha vida de 

campo. Agora eu não estou mais disponível a fazer isso, entendeu? Agora o meu trabalho 

vai ser um trabalho menos, é... fatigante, mas mais de... um trabalho mais técnico, 

entendeu? Um trabalho mais de colaboração, um trabalho de ajuda, um trabalho da minha 

experiência, entendeu? Que eu tive durante a minha carreira. Então, eu posso ajudar nesse 

sentido. E sou ainda útil, nesse sentido. Mas aquele negócio de ficar... Não. 

 

C.S. – O dia inteiro, não dá. 

 

A.S. – Não. Agora eu tenho coisas muito úteis para fazer, mas até um certo limite. Por 

exemplo, até cuidar mesmo da... De uma categoria de base, entendeu? Ver aquilo que 

está errado, aquilo que está certo; corrigir, muitas, vezes, esses garotinhos que já 

começam, entendeu? Já com o pé já errado, entendeu? Porque têm muitos pais que estão 
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perto e começam a meter topete no garoto, brinquinho, esses troços aí de... Que não... 

Então, tem que dar um, tem que ver essas coisas. Então, são essas coisas que são úteis. 

 

C.S. – Os garotos ficam copiando o cabelo do Messi. [risos] 

 

A.S. – Puxa! 

 

C.S. – Que vergonha, não é?! 

 

A.S. – Como é que pode, não é?! [risos] Se ao menos fosse um cabelo bonito... Mas um 

espaguete! Faz assim, [inaudível].  

 

C.S. – Mas em 1962, quando você volta campeão do mundo, já há interesse de clubes 

europeus em te contratar? 

 

A.S. – Claro! 

 

C.S. – Isso chegou a você como? 

 

A.S. – Ah, tinha, tinha muitos times da Europa que me queriam contratar, mas o 

Botafogo não estava ainda... Entendeu? Não sentia se desfazer de mim, porque eu era 

novo, tinha 21 anos, entendeu? Vamos dizer assim, era muito novo ainda para poder 

pegar voo para a Europa. Mas tinham uns times, tinha inclusive time da Espanha, 

entendeu? Tinha time italiano... 

 

C.S. – Mas o Milan leva, não é? 
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A.S. – O Milan me levou. O Milan me levou porque foi uma oferta muito vantajosa. 

Tanto é verdade que o Milan ofereceu, naquela época, 400 mil dólares. Entendeu? 

Quatrocentos mil dólares era... 

 

C.S. – Para quem foi comprado por mil reais, não é? 

 

B.H. – Mil cruzeiros. 

 

C.S. – Mil cruzeiros. 

 

A.S. – Quatrocentos mil dólares era dinheiro pra caramba. Porque, inclusive, o Botafogo 

me vendeu por 400 mil dólares e comprou o Gerson, do Flamengo, por 50 mil. E o 

Gerson é um jogador que cobriu praticamente a minha, vamos dizer assim, a minha 

venda. Vendeu um ótimo jogador e comprou um ótimo jogador. Quer dizer, 

tecnicamente, o Botafogo, entendeu? Não perdeu em qualidade. Não perdeu em 

qualidade. Então, eu acho que foi por isso que o Botafogo me vendeu. Ele vendeu, vamos 

dizer assim, para ter uma ajuda, também, porque 400 mil dólares, naquela época, era uma 

senhora grana, entendeu? Que o Botafogo poderia fazer, e fez, muita coisa em benefício 

do clube. 

 

B.H. – Foi bicampeão, em 1967 e 1968. 

 

A.S. – Então. 

 

B.H. – Conseguiu manter uma... 

 

A.S. – Manteve, com Jairzinho, o Paulo Cézar Caju, o Rogério... Quer dizer, manteu, 

manteve, vamos dizer assim, uma qualidade de time, entendeu? Não inferior. Quer dizer 

que isso, quer dizer que o Botafogo usufruiu do dinheiro, entendeu? Mantendo a 



Transcrição                                                                                               
 
 

	   59	  

qualidade do clube e do time, entendeu? Por muito tempo. Teve jogadores jovens, 

jogadores de, de... De 20, 18 ou 19 anos, entendeu? Que teve um período de fertilidade, 

vamos dizer assim, na... Na disputa de campeonatos. Ficou uma fase muito boa do 

Botafogo. 

 

C.S. – E a estrutura do Milan, quando você chegou lá, era muito diferente do futebol 

brasileiro? 

 

A.S. – Ah, era. A estrutura do Milan era uma coisa como é agora. Já tinha o campo de... a 

base entendeu? De treinamento, tinha, vamos dizer assim, treinamentos de... de Provas 

físicas, entendeu... Já na vanguarda, entendeu? Tinha campo de futebol já, concentração, 

tudo no local. O Milanello, por exemplo, foi modernizado, mas a estrutura é aquela de 

quando eu estava ainda: tinha três campos de futebol; tinha uma,uma cobertura de cento e 

não sei quantos metros, entendeu? Que depois foi remodelada, para um campo sintético 

grande, tudo coberto; depois, tem hotel dentro, para a concentração dos jogadores; 

restaurante; tudo; departamento médico. Era um troço... Só foi aumentando, só 

melhorando. E o Inter seguiu a mesma estrada, porque praticamente o modelo Milanello 

e Interello é quase um modelo igual do protótipo do departamento técnico do Inter e do 

Milan. 

 

B.H. – E para você, a ideia de adaptação, de ir para a Itália, para a cidade de Milão e para 

o futebol, como é que foi essa experiência? 

 

A.S. – É... Foi... Eu já tive a sorte de ter viajado muito para a Europa, entendeu? Com o 

Botafogo e fizemos muitas excursões no inverno, quer dizer que já, eu tinha mais ou 

menos já ciência daquilo que eu ia encontrar. É claro que a dificuldade é o campo gelado. 

Porque campo com lama pesada, aqui no Brasil, pô, você pega... Em todos... em São 

Paulo... Você vai no Paraná, vai em todos os lugares mais ou menos de... tem. O negócio 

era o campo gelado. O campo gelado é que era um pouco, vamos dizer assim, difícil de 
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você... Porque eu era muito leve, entendeu, então... Aí eu inventei lá uma maneira de 

ficar em pé. Porque a chuteira, era feita a chuteira com as travas assim, entendeu? 

Pregadas, e as travas eram travas feitas de couro e depois limadas, para fazer uma 

pontinha. Então, sabe o que eu fazia? Eu pegava umas tachas, aquelas tachinhas... 

 

C.S. – De metal mesmo? 

 

A.S. – É, aquela tachinha pequenininha, assim. Aí, cruzava, assim, cruzava e fazia uma 

estrela na sola, entendeu? Nas últimas... 

 

C.S. – Pontas? 

 

A.S. – ...nas últimas... É... travas, entendeu? Nas últimas e nas primeiras. Então, o gelo 

arranha, então, a trava pregava, não deixava escorregar. Só que eu tinha que fazer aquilo, 

mas trocar a chuteira, porque quando você entra em campo, o juiz manda você levantar... 

Aí eu mandava... Mandava o massagista levar a chuteira e aí, depois de... Se eu tivesse, se 

via que não tinha muito... então, eu ficava com a chuteira. Mas se eu via que escorregava, 

aí eu “dava uma de migué”, machucava, saía e mudava a chuteira sem o juiz ver, e aí 

usava até... Quando eu usei, entendeu? Ninguém nunca me pegou, porque eu fiz o 

negócio discretamente, de mudar. Aí me ajudava um pouco a... Mas o resto era tudo 

normal. 

 

C.S. – Não sentiu grande diferença. 

 

A.S. – Não. O frio, não, porque ali você treinava com o campo com a neve, entendeu? 

Campo gelado, então, você ia se adaptando devagarinho. Mas é para todo mundo. Porque 

eu acho que eles também, mesmo sendo de lá, eles escorregavam mais do que eu. Depois 

que eu implantei esse truque, né. Eles escorregavam mais do que eu. Aí pô, aí eu me 

adaptei bem. 
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C.S. – E aí você logo tem que enfrentar seus antigos companheiros de seleção, na final do 

Mundial, não é? 

 

A.S. – É, no Mundial. Puxa vida! Foi uma... Inclusive, aqui, quando eu cheguei, eles me 

chamavam de traidor, entendeu? Porque eles me viram disputar o Mundial com o Brasil 

né, e depois disputar um outro Mundial contra o Santos. Eles achavam que eu não tinha 

que jogar contra o Santos. Eu falei: “Mas, meus amigos, isso aqui não é...”.  

 

C.S. – É clube. 

 

A.S. – Não é... Mas eu compreendo. A recordação deles era Amarildo campeão do 

mundo, bicampeão do mundo, e ver eu jogar contra um outro time, disputando uma Copa 

do Mundo de Clubes, entendeu? Pra eles não... Eles não engoliam, não entendiam por 

quê. “Não, você não tinha que jogar, não. Você é um traidor, não sei o que.” Eu falei: 

“Poxa, se eles me pagaram, me compraram para jogar com eles e eu tenho que disputar 

uma final, quer dizer, que eu não posso dizer não para eles, senão o traidor vai ser ao 

contrário, se eu não jogar, porque eles me pagam”. Aí, depois eles compreenderam. 

Mas... Mas foi uma coisa que eu fiquei assim... Eu até compreendi, entendeu? Porque o 

amor deles por mim, entendeu? Naquele momento, era como se estivesse na seleção 

brasileira, então... Ainda bem que eles ganharam. 

 

B.H. – Embora você não... Você não era o único brasileiro. 

 

A.S. – Não. Tinha o Dino Sani e tinha... 

 

C.S. – E o Mazzola. 
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A.S. – ...e tinha o Mazzola, entendeu? Mas eles, comigo, não sei por que... Talvez seja 

por isso que eu falei, porque era recente... 

 

C.S. – É, foi o herói né, de 1962. 

 

A.S. – Era recente a Campeonato do Mundo, então, eles não podiam... [Era] uma imagem 

completamente diferente daquela que eles tinham visto de mim em 1962. 

 

[FINALDA FITA 02] 

 

 

 

B.H. – Foi um período vitorioso, no Milan, em copas, campeonatos... 

 

A.S. – É, olha... No Campeonato, poderia ser muito melhor, porque na época em que eu 

fui para o Milan, nós, por exemplo, poderíamos ter ganho: Copa Intercontinental, 

campeões, com o Santos; poderíamos ter ganho, porque aconteceu... 

 

C.S. – Ganharam fácil lá 

 

A.S. – Aconteceram coisas que eu não falei, mas que... Depoisnós, o Campeonato, nós 

tínhamos sete pontos de diferença entre, entre... O Inter e o Milan e faltavam, faltavam... 

Quatro jogos, quatro jogos para acabar o Campeonato. Inclusive, nós ganhamos um jogo 

em casa, éramos já campeões, porque sete jogos, depois faltavam três, eram dois pontos. 

Nós perdemos para o Lanerossi Vicenza, que é o time do Vinicius, aquele Vinicius que 

jogou no Botafogo antigo. Dino e Vinicius, que foram para a Itália. Ele estava no 

Vicenza, então, ele que... Depois perdemos para o Sampdoria, e depois, perdemos pro... 

Pro Sampadoria, é... Dois, quatro, seis. Depois o último jogo era com o Inter e nós 
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tínhamos só um ponto de vantagem, podíamos jogar para o empate. Perdemos. Quer 

dizer, perdemos quatro jogos impossíveis. 

 

C.S. – É uma combinação de resultados muito improvável. 

 

A.S. – Quer dizer, podíamos ter ganhado a Copa, o Campeonato e inclusive a Copa Itália. 

Perdendo a Copa Intercontinental, afetou todos os outros. Quatro títulos, nós perdemos: a 

Copa Intercontinental, o Campeonato... 

 

C.S. – E a Copa da Itália. 

 

A.S. – ...e a Copa Itália. Três títulos. Quer dizer que, um ano que poderia ser muito fértil, 

entendeu? Foi um ano decepcionante. Inclusive, eu estive quatro anos no Milan, 

poderíamos ter ganho todos esses títulos e ganhei somente uma Copa Itália. E foi a 

primeira Copa Itália que o Milan ganhou, entendeu? E eu marquei dois gols, contra o 

Padova, em 1967. Único título. Em quatro anos no Milan, o único título que eu ganhei foi 

em 1967. 

 

C.S. – Em 1967, você sai do Milan e vai para a Fiorentina. 

 

A.S. – Saí do Milan e fui para a Fiorentina. 

 

C.S. – Não chegou nem a jogar nem a Recopa, com Milan? 

 

A.S. – Não, joguei a Recopa,  joguei nos primeiros anos.  

 

C.S. – Ah tá... 
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A.S. – Nós chegamos em segundo lugar. E...  E com... A Fiorentina, eu ganhei o 

Campeonato de 1968/1969. Foram dois jogadores brasileiros que... A Fiorentina tem dois 

títulos: 1955/1956, com o Julinho Botelho, que ganhou, entendeu? E 1968/1969, comigo. 

Nós temos dois títulos com a Fiorentina, entendeu? Que ganhou com dois... 

 

C.S. – La Viola. 

 

A.S. – La Viola. [Ganhou] com dois brasileiros. E depois, com o Roma, fui para o Roma, 

não ganhamos nada, chegamos lá... O Roma, também, não era um time de chegada, não, 

um time de chegar para disputar a Copa, entre os quatro, os primeiros para disputar a 

Copa, entendeu? Como aconteceu. Depois, no Vasco, encerrei em 1974. 

 

B.H. – Então, em 1966, você estava na Itália... 

 

C.S. – No Milan. 

 

B.H. – ...na Itália, no Milan, e teve a Copa na Inglaterra. 

 

A.S. – Em 1966, eu estava no Milan. 

 

B.H. – Isso. E teve a Copa da Inglaterra. 

 

C.S. – E você é convocado. 

 

A.S. – Fui convocado, fui convocado e fui cortado uma semana antes, porque eu tive uma 

distensão. Uma semana antes de começar a Copa do Mundo, eu tive uma estafa muscular, 

entendeu? Na Suécia, jogando um jogo amistoso, e eu tive que ser... porque eu fiquei dois 

meses parado. Inclusive, foi... Quem entrou no meu lugar foi o Paraná. Não sei se vocês 
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se recordam desse jogador. Era um jogador do São Paulo, um ponta-esquerda. Porque ele 

também estava convocado e foi cortado porque... Então, ele foi no meu lugar. 

 

C.S. – Foi bom falar sobre isso, o Paraná etc., porque, a gente estava comentando, 1958 e 

1962 foram dois modelos de organização, né? De preparação etc. muito bem-sucedidos, e 

1966, há muitas críticas ao modelo de 1966: 47 convocados; quatro times... 

 

A.S. – Isso foi verdade. Muitos, muitos jogadores. Muitos jogdores, entendeu? Não era 

possível formar um grupo sólido com 47 jogadores, quer dizer que... 

 

C.S. – E quatro times, e treinando em lugares diferentes. 

 

A.S. – É. Inclusive, jogadores que poderiam ser aproveitados em 1966 e não foram. Por 

exemplo, tinha o Tostão... 

 

C.S. – Ele foi o que ficou reserva. O Gerson... 

 

A.S. – ...o Carlos Alberto Torres. Gérson, jogadores que poderiam já ganhar um ano. E 

quem sabe se, com aquele time... O Jairzinho, Jairzinho... Quer dizer, jogadores que 

poderiam ganhar quatro anos de experiência, entendeu? Para... Como aconteceu, 

entendeu... Em 1970. Foram jogadores que tinham sido cogitados, mas não convocaram. 

Eles já iam para a Copa de 1970 com mais experiência. 

 

C.S. – Quando você é convocado, você vem para o Brasil e participa dessa preparação? 

 

A.S. – Claro! Claro, claro... 

 

C.S. – Ficou aonde? 
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A.S. – Ficamos em São Paulo, lá no... Agora você... 

 

C.S. – Em Águas de Lindoia? 

 

A.S. – Anh? 

 

C.S. – Águas de Lindoia... 

 

A.S. – Não. Aqui, aqui no Rio, ficamos um período no Rio... 

 

C.S. – Porque teve um período que ficou em Minas, em Caxambu e São... 

 

A.S. – Nós fizemos uma... Agora você... Depois, eu nem guardava... Eu gostava de ficar 

com o grupo, não sabia onde... Em São Paulo, me recordo... Campos de Jordão? 

 

C.S. – É, porque teve uma época que ficou em Águas de Lindoia e Campos de Jordão. 

 

A.S. – É, em Campos de Jordão, Águas de Lindoia... 

 

C.S. – Caxambu. 

 

A.S. – ...Caxambu, esses lugares de... 

 

B.H. – São Lourenço. 

 

C.S. – Estância. 

 

A.S. – Água de... Como chama... Lugar de.... 

 



Transcrição                                                                                               
 
 

	   67	  

C.S. – Estância hidromineral. 

 

A.S. – É. Eles iam sempre... Mas era tudo viajar. Queriam... Vamos dizer assim, não valia 

nada. O negócio era a tranquilidade. Menos jogadores e mais... 

 

C.S. – E faziam muitos amistosos. 

 

A.S. – É. Mas faziam amistosos para fazer o quê? Você não chegava nunca a um ponto 

de impedimento. Porque o time, quando chegou lá, chegou com o Garrincha já com o 

joelho já todo estourado, entendeu? Chegou com o jogador Djalma Santos ainda... 

 

B.H. – O Pelé, machucado. 

 

C.S. – Se machucou. Ele estava bem, mas se machucou. 

 

A.S. – Quer dizer, jogou com... Para mim, ali, eu acho que a metade daqueles jogadores 

ali poderiam dar adeus à seleção e implantar uma geração nova. Poderia muito bem... 

Podia representar... Não estou dizendo porque... O Garrincha, por exemplo, coitado, ele 

foi sacrificado. Ele fazia jogos com... Teve que fazer injeção, entendeu? Para poder o 

joelho aguentar a parada, entendeu? Quer dizer, isso, eles vinham fazendo há muito 

tempo. 

 

C.S. – O senhor já conhecia o Feola antes? 

 

A.S. – O Feola, eu conhecia de nome, de 1958. 

 

C.S. – No contato pessoal, não. 

 

A.S. – Não, não. 
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C.S. – Como é que era o Feola treinador? 

 

A.S. – O Feola era um... Era muito diplomático, entendeu? Ele era muito diplomático. 

Ele... Ele formava a... Você sabe que nós não tínhamos quase contato assim de grupo, 

assim... Palestra do Feola ou...? Quem estava mais no coiso... era o Aymoré, entendeu? O 

Aymoré que... Porque ele, como selecionador do coiso... ele era mais, vamos dizer assim, 

mais ativo como... Porque o Feola era um treinador... já era mais um pai, entendeu? De 

família que procurava sempre dar... ia nos quartos dos jogadores, entendeu? E conversava 

com cada um e era um treinador muito afetuoso, muito asssim... Carismático. Então, a 

recordação dele era essa. Porque o treinador, antigamente, era diferente; não é como 

agora, que tem uma participação completa dos atletas. Praticamente, o treinador é... É um 

treinador 24 horas, entendeu? Antigamente era diferente, era muito... Os treinadores eram 

dos clubes, aqueles que... Eram mais dos clubes, entendeu? Do que treinador da seleção. 

Era mais um manager. 

 

C.S. – Essa sua contusão foi na Suécia, foi amistoso da seleção? 

 

A.S. – Foi um amistoso da seleção. 

 

B.H. – Isso prejudicou na Itália? 

 

A.S. – Não, porque foi no período de... 

 

C.S. – Férias né... 

 

A.S. – ...de férias e quando eu cheguei lá... Eu já me tratei aqui... 

 

[INTERRUPÇÃO EXTERNA] 
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A.S. – Quer dizer que, eu já... Quando eu cheguei lá, lá no Milan, na preparação, eu 

estava já completamente... Durante dois meses... Não foram nem dois meses. Eu fiquei 

um mês e pouco. Porque eu me tratava muito – eu não saía de casa, era só o tratamento –, 

então, acelerei mais, para poder chegar lá, entendeu? E não criar problema lá para o... 

Porque já chegando lá assim machucado... “Você foi para a seleção, não jogou e ainda 

vem machucado?!” [risos] Aí eu me tratei bem. Quando eu cheguei lá, já não... Na ponta 

dos cascos. 

 

B.H. – E você assistiu pela televisão a Copa de 1966? 

 

A.S. – Claro, estava assistindo. 

 

B.H. – Lá da Itália? 

 

A.S. – Estava. Eu já tinha ido para a concentração, lá em Milanella. 

 

B.H. – E a língua italiana? 

 

A.S. – A língua é tranquilo. 

 

B.H. – É tranquilo? 

 

A.S. – É tranquilo. A língua... Porque eu estive viajando... Porque o italiano, e o 

português, e o espanhol, você mais ou menos... Se você tem facilidade para falar 

espanhol, o italiano você aprendeem três meses, você aprende. E depois, você é obrigado 

a falar italiano. Porque tem o Mazzola lá, mas o Mazzola é mais italiano do que... 

 

C.S. – É... Dino Sani, também. 
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A.S. – O Dino Sani, também. Aí eu falei: “Eu vou entrar na de vocês. Eu vou com o 

coração, só em italiano.” Aí [inaudível]: “Está proibido falar português”. Aí, só em 

italiano. Foi bom porque a gente aprende rápido. A minha família é toda italiana. A 

minha esposa, minha mulher; os... Eu casei em 1968/1969, já há 40 e... Quarenta e dois 

anos de... 

 

C.S. – Casou com italiana? 

 

A.S. – Italiana. Depois, tenho duas filhas, uma brasileira... A primeira nasceu na Itália, 

em Florença, a Katiutcha; a segunda nasceu aqui no Brasil, em 1973, a Jennifer; e o Rildo 

nasceu na Itália, em Florença. Inclusive, tenho dois comigo. A Jennifer e o Rildo estão 

aqui comigo. E tenho, vamos dizer, uma mágoa aqui, porque tenho a minha neta que eu 

ainda nem conheço ainda a minha neta de três anos. Porque eu vim embora e conheço a 

minha neta somente de... 

 

C.S. –Foto. 

 

A.S. – ...foto. 

 

C.S. – Está na Itália? 

 

A.S. – Mas a gente se fala por telefone, e agora tem o negócio de Internet, a gente... Mas 

não é a mesma coisa. 

 

C.S. – É uma neta só que você tem? 

 

A.S. – Três. Três netas: uma tem 19...19, tem 18, 9 e essa que tem três anos. É duro.Poxa, 

vou te contar que quando eu falo, me dá um nó. 
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B.H. – A Copa de 1970, como é que foi? Você estava... 

 

A.S. – A Copa de 1970, eu acho que foi, vamos dizer assim, a seleção que todos falam, 

né? Têm duas seleções que todos falam: foi aquela de 1970, que foi tricampeão, e tem 

aquela de 1982, que não ganhou porque... por fatalidade do futebol, por coisas que só o 

futebol sabe explicar. 

 

C.S. – Eu tenho uma teoria. Depois eu falo sobre isso. 

 

A.S. – Como? 

 

C.S. – Eu tenho uma teoria sobre 1982, mas depois eu falo sobre isso, quando a gente 

desligar. [riso] 

 

A.S. – Eu também tenho alguma coisa, uma coisa... Mas sabe como é que é, é questão 

de... De mentalidade. A mentalidade, dificilmente você [inaudível], dificilmente você 

muda. Então, se você ganhar, dependendo do teu caráter, sem aquilo que você 

programou, aí não tem mais aquele valor. Então, acho que talvez tenha sido isso, aquela 

de 1982. 

 

C.S. – Em 1982, você estava na Itália? 

 

A.S. – Estava. Então acho que aquela de 1960, sim, foi um time quase perfeito, mas a de 

1958, eu acho que foi mais importante. Foi mais importante porque foi, vamos dizer 

assim, o campeonato pioneiro, entendeu? A Copa do Mundo pioneira do Brasil, 

entendeu? Porque depois daquela decepção de 1950 e 1954, 1958 então foi o marco, 

entendeu? Do futebol, do futebol brasileiro. [celular tocando] Nós estávamos aonde, 

mesmo? 
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C.S. – Estávamos falando sobre 1970. 

 

A.S. – É. 

 

B.H. – Aí o seu nome não foi, dessa vez, cogitado. 

 

A.S. – Não. Não porque já, nesse período, o Brasil não convocava mais jogadores que... 

Jogadores que fossem... 

 

C.S. – Fora do país. 

 

A.S. – Fora do país. Eles tinham imposto essa regra: não podia mais ser convocado, 

jogadores que estavam fora do país. 

 

B.H. – E foi muito turbulento: troca de treinador... 

 

A.S. – É... 

 

BH- ... período de ditadura... 

 

A.S. – É. Isso aí é... Porque antes tinha o João Saldanha que era o treinador, né? Então, a 

história da imposição do presidente, que tinha que ser convocado o fulano de tal, e o João 

Saldanha, eu conheço, foi meu treinador, não vai aceitar imposição de um presidente. 

“Você cuida... Você cuida do teu país e eu cuido da minha seleção.” Aí foi a sopa que 

entornou. Então... 

 

C.S. – O João Saldanha também comprou uma briga com o Pelé, né? 
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A.S. – Ah, o negócio da... Mas será que foi verdade isso? Porque eu acho que pô... Ele 

não ia, absolutamente, vamos dizer assim, desconvocar um jogador, por um problema 

assim... Olha, eu vou te contar, eu ouvi também muitas coisas, mas eu não sei se isso foi 

realmente verdade, que ele ia fazer uma declaração dessas, grave,entendeu? Com um 

jogador como o Pelé, que é um jogador que, vamos dizer assim, é muito dizer que faz 

falta, porque faz. E eu não consegui decifrar, não consegui ainda saber, entendeu?  

Mesmo no meio, perguntando, se realmente isso foi verdade. Quer dizer que é uma 

pergunta, entendeu? Que ninguém até hoje soube me responder. Eu procurei, mas 

ninguém me deu uma... Uma definição, entendeu? 

 

C.S. – Desse problema dele com o Pelé, não é? 

 

A.S. – É, dele com o Pelé. Porque eu acho muito estranho entendeu? Que um homem vá 

se desfazer, entendeu, de um jogador, entendeu? Por problema que não existe. Ou o 

problema... Não teve esse problema, ou inventaram, para poder, vamos dizer assim, 

aumentar mais ainda a responsabilidade em jogo, ainda mais contra uma figura como o 

Pelé, né. Para poder ter um motivo, entendeu? Mais forte para poder, vamos dizer assim, 

separá-lo... 

 

C.S. – Descartá-lo. 

 

A.S. – ...descartá-lo da seleção. E eu quero saber. Agora eu vou... É uma coisa que me... 

Me deixa muito curioso, realmente. Porque é uma coisa importante, isso. Eu acho que 

quem descobrir a verdade, eu acho vai fazer uma descoberta muito... Muito importante. 

 

B.H. – Amarildo, em relação ainda à Copa de 1970, então, você estava na Itália na final, 

que foi jogada no México, entre Brasil e Itália. 

 

A.S. – Entre Brasil e Itália. 
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B.H. – Como é que foi essa experiência? 

 

A.S. – Uma experiência que eu estava no meio do inimigo. [risos] Porque eu tinha a 

minha família italiana; eu... Eu torci para o Brasil, é claro, porque aí era uma coisa 

esportiva, cada um... Cada um tem que ter o seu privilégio, entendeu? De fazer a coisa 

como deve ser feita. Eu torcia para o Brasil e os meus familiares, os meus parentes ali da 

minha família, da minha mulher né... Os meus cunhados e coisa... torciam para a Itália. 

Aí, depois, todo mundo ia festejar. O Brasil ganhou, fizemos lá uma espaguetada a la 

brasiliana. 

 

C.S. – A imprensa italiana acreditava que a seleção da Itália poderia vencer o Brasil? 

 

A.S. – Claro! Ih, como não?! 

 

C.S. – Acreditava? 

 

A.S. – Acreditava muito. Acreditava muito. 

 

C.S. –   não entende nada, mesmo. [risos] 

 

A.S. – Porque você viu o resultado de 1982, entendeu? Quer dizer, ali já tinha... Eles 

acreditavam. Acreditavam porque... 

 

C.S. – E teve aquele jogo fantástico entre a Itália e a Alemanha. 

 

A.S. – Porque eles sabiam... Eles sabiam que o Brasil, entendeu... Era um time... Porque 

o Brasil é um time muito orgulhoso, entoa.. A Itália joga muito em contra-ataque, muito 

em contra-ataque. 
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C.S. – E fazem gol assim. 

 

A.S. – Então, dessa vez, o Brasil não caiu na armadilha que eles estavam preparando, 

entendeu? Então, o Brasil ficou lá jogando no seu... Mas não sem... Se deslanchar muito, 

sem se descobrir muito. Então, o Brasil ganhou porque teve paciência, entendeu? 

Paciência para poder ganhar. 

 

C.S. – E faz um gol logo no início, também, que desestrutura a Itália. 

 

A.S. – Desequilibrou. Então, isso foi muito importante.  

 

A.S. – Eu acho o seguinte... Isso que eu estava falando é o seguinte, que  o Brasil... A 

Itália é um time que sempre jogou no contra-ataque. O forte da Itália é contra-ataque. E o 

Brasil do Telê, que era um grandíssimo treinador, entendeu? Era um time muito... 

 

C.S. – Para cima. 

 

A.S. – ...muito para cima, muito ofensivo, um time que acreditava muito nos seus meios, 

nos seus meios técnicos, nos seus jogadores, que realmente... Então, naquele momento, 

naquele jogo ali – o Brasil, se não me engano, jogava até para o empate... 

 

C.S. – Empate. 

 

A.S. – Tinha que fazer um raciocínio: “Se a Itália joga no contra-ataque, pô, vamos fazer 

eles jogarem um pouquinho fora do... Do seu perfil, realmente, que eles mais produzem. 

Vamos deixar eles atacarem, para nós darmos o contra-ataque”. Acho que faltou um 

pouco essa reflexão, entendeu, do... Não estou dizendo que ele errou, porque ele, o Telê, 

como eu dizia antes, pô, ele prefere perder com a sua convicção do que ganhar fazendo 
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uma coisa que ele não tem muita convicção. Então, ele achava que, jogando assim, 

poderia ganhar, como poderia ganhar, entendeu? Mas era muito mais fácil perder, 

entendeu? Era... Era mais fácil perder jogando da maneira ofensiva do que perder com 

uma prudência mais... 

 

C.S. – E talvez, até... Bom... O Telê talvez tivesse essa leitura. Mas tal qual, em 1970, o 

gol do Pelé no início muda o rumo do jogo, a Itália ter feito o primeiro gol ali... Botou o 

Brasil para frente. O Brasil tinha que ir para frente. 

 

A.S. – Claro. 

 

C.S. – E depois que empatou, continuou abrindo. 

 

A.S. – Abrindo. Quer dizer, por quê? Porque ali é... É a mentalidade. A coisa que... Eles 

não acreditavam. “Não é possível!” Mas é possível, sim. É possível porque o futebol são 

as coisas que... Você, ali no campo, você tem que aproveitar o máximo. Ali, se você não 

aproveitar, depois você vai pagar. Vai pagar. Você viu esses jogos aí, os últimos jogos do 

Brasil pô, o Brasil podia... Empatou o jogo porque os caras... Os caras queriam entrar 

com bola e tudo pô! Os caras não têm aquela, vamos dizer assim, aquela convicção que o 

futebol, você perdeu a primeira chance, depois não vai ter a segunda, vai ser difícil. 

Então, você tem que aproveitar a primeira. Você aproveitando a primeira, depois, o resto 

vai... pode ser mais fácil. Mas você perde a primeira, perde a segunda, chuta na trave... 

Porque a trave está ali para isso, mas você, antes de chutar na trave, você perdeu uma 

porção de ocasiões que poderiam ser... Vamos dizer assim, se o Brasil tivesse concluído 

bem, o jogo seria muito mais fácil. Os jogos são assim, você... O jogo fácil, é você que 

faz o jogo fácil. Agora, também, você faz o jogo difícil: perdendo muitas ocasiões. E 

depois, o time vai perder de confiança, vai perder de... De harmonia, vai perder de 

sensibilidade, as coisas começam a dar errado e aí, depois, vira tudo ao contrário. Então, 
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acho que... O futebol é ocasião. Se você perder as ocasiões, aí fica difícil, aí você vai 

complicar as coisas. 

 

B.H. – A década de 1970, o início da década de 1970, então, você continua na Itália, 

jogando pela Roma.  

 

A.S. – Pela Roma... 

 

B.H. – Como é a decisão de voltar para o Brasil e encerrar a carreira no Vasco? 

 

A.S. – A decisão era... Vamos dizer assim, que a minha esperança era voltar para o 

Botafogo. Eu saí do Flamengo e fui para o Botafogo. Eu saí lá do Roma porque eu 

imaginava que o Botafogo se interessasse, para eu poder vir encerrar no Botafogo. E 

acabei indo para o Vasco, porque o Vasco foi o time que mais se interessou. Tanto é 

verdade que eu ainda fui feliz, porque o time... 

 

C.S. – Campeão brasileiro, né? 

 

A.S. – Campeão brasileiro. Então, eu aceitei de bom grado, porque eu achava que o 

Vasco era um time que estava bem para encerrar também uma carreira como a minha, e 

ainda mais porque fui campeão. Quer dizer que, acabou muito... 

 

C.S. – No auge, não é? 

 

A.S. – É. Acabei no auge e em um grande clube, com jogadores como o Roberto 

Dinamite, que estava iniciando a carreira; o Tostão, que também estava... tinha o 

problema daquela...  

 

C.S. – [Inaudível], não é? 
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A.S. – ...o Moisés; o Alfinete; o Andrada, o goleiro; o Zanata... 

 

C.S. – O Carvoeiro. 

 

A.S. – ...o Jorginho Carvoeiro; o Alcir; o Moisés; o René... Ih, mas tantos jogadores, 

entendeu... Que estavam iniciando que para mim foi ótimo. Foi até um reencontro, agora, 

de 34 anos de campeonato. Teve uma festa no Vasco muito legal e eu encontrei com 

quase todos eles. Então, foi uma coisa muito importante, também, no meu 

encerramento... No encerramento da minha carreira. 

 

B.H. – Você foi campeão brasileiro em 1974? 

 

A.S. – Em 1974. Eu só não joguei... 

 

B.H. – E como é que foi a decisão de parar? 

 

A.S. – A decisão foi justamente por isso, porque eu... Eu tinha operado o joelho, então, 

foi um sacrifício enorme para eu poder retornar a jogar. Então, vi que esse problema me 

estava, vamos dizer assim, tirando, entendeu? Aquela minha raça, aquela minha vontade. 

Eu estava chegando já atrasado. O joelho estava me dando [inaudível] e tinha que fazer 

muitas aplicações para poder voltar a jogar um jogo. Eu ficava um jogo fora e o outro 

não. Quer dizer, jogava e não jogava. Então eu decidi, depois desse campeonato, de poder 

parar sem nenhum trauma, porque era a hora, eu via que era a hora, então, eu deixei de 

ser um profissional para ser, vamos dizer assim, um futuro treinador, entendeu... De 

futebol. 

 

B.H. – Você tinha 35 anos. 
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A.S. – Trinta e quatro. 

 

B.H. – Trinta e quatro? 

 

A.S. – Trinta e quatro anos. Eu poderia, realmente, se não tivesse o problema no joelho, 

eu poderia alongar mais a minha carreira, eu poderia jogar mais uns três ou quatro anos. 

 

B.H. – 1974, foi o ano também da Copa na Alemanha. 

 

A.S. – Da Copa. 

 

B.H. – E o Brasil também não consegue... Aí não consegue vencer. 

 

A.S. – É. Em 1974 foi outra seleção muito boa, mas que também não conseguiu, vamos 

dizer assim, chegar naquilo... É quase igual àquela de 1986, que foi uma grande seleção, 

mas com um resultado negativo. Aquela de 1974 também foi mais ou menos... Foi 

acertado um grande time, entendeu? Mas que não teve a sorte de poder ir além daquilo. 

Porque também tinham seleções... 

 

C.S. – Esbarra com a Holanda, não é? [risos] 

 

A.S. – Tinham outras seleções também muito boas. 

 

B.H. – E quando você estava na Itália, você pegou o iniciozinho desse time do Ajax da 

Holanda. Você chegou a jogar, a ter algum encontro? 

 

A.S. – Não. Porque o Ajax do... Do Cruyff, aquele foi um senhor time. A Holanda do 

Cruyff, do Neeskens... 
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C.S. – Rensenbrink. 

 

A.S. – ... Rensenbrink. Aquela foi uma seleção, entendeu? Que poderia ter ganhado dois 

Campeonatos do Mundo. 

 

C.S. – Se não tivesse sido roubado em Buenos Aires, não é? 

 

A.S. – É. 

 

C.S. – Roubado em Buenos Aires. 

 

A.S. – E vamos recordar que, em 1974, quando a Argentina foi campeã... 

 

C.S. – Oito. 

 

A.S. – ...1978, quando a Argentina foi campeã, o Brasil foi eliminado por diferença de 

gols. 

 

C.S. – Seis a zero. 

 

A.S. – É. A... Argentina tinha ganhado de seis a zero do... 

 

C.S. – Do Peru. 

 

A.S. – ...do Peru. Ali foi uma marmelada das grandes, entendeu? Quer dizer, em 1974, a 

Alemanha também ganhou, entendeu? Mas a Holanda era muito mais time. Quer dizer 

que a Holanda podia ter sido campeã, entendeu? E com um time, realmente, que 

revolucionou, entendeu? O futebol. Revolucionou o futebol. Era um time que jogava em 

todo o campo. Era uma revolução ali dentro que ninguém entendia. 
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C.S. – O Zagallo dizia que era tico-tico no fubá. Lembra disso? 

 

A.S. – Tico-tico o caramba! 

 

C.S. – O Zagallo dizia. “Não tem que ter medo da Holanda, não. A Holanda joga um tico-

tico no fubá.” [risos] 

 

A.S. – Tico-tico no fubá?! Poxa! Se aquilo é tico-tico no fubá, pô... O que é samba? 

Aquilo era samba dos bons! O time jogava de olhos fechados. Um time certinho. Do 

goleiro até o ponta-esquerda eram todos jogadores que, como eu dizia antes, não tinha o 

negócio de “você corre e eu...”. Não. Todo mundo corria, todo mundo jogava, todo 

mundo... Então, ali, realmente, foi uma seleção perfeita que não teve a sorte de ganhar. 

 

C.S. – É. Você vê o início da final da Copa de 1974, a Holanda pega a bola, troca uma 

série de passes, chega na área e faz... e tem um pênalti. No final da Copa. Ela chegou... 

Atropela. 

 

A.S. – Foi lá e... 

 

B.H. – O que é curioso é que, até então, a Holanda não tinha... Nunca tinha se ouvido 

falar na Holanda como seleção em Copas do Mundo. 

 

C.S. – É.Você tinha o Ajax, não é? 

 

B.H. – Sim, mas em participações em Copa do Mundo, a Holanda era um ilustre 

desconhecido. 
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C.S. – É o que ele diz, é a feliz coincidência: você tem o Rinus Michels que, como diz, 

pegou uma geração de jogadores, como ele dizia, com um QI elevado... Porque ele falou 

assim: “Você não tem como implantar esse sistema de jogo sem jogadores que tenham 

um nível intelectual para entender...”. 

 

A.S. – Claro! É isso aí. É verdade. E depois, o nível intelectual dos holandeses é lá... 

 

C.S. – Ele falou: “Não sou eu; é porque eu peguei uma geração de jogadores também 

excepcional, que entendia o que era a tática”. 

 

A.S. – Mas é isso aí. Por exemplo, tinha, por exemplo... O Sacchi, quando revolucionou o 

Milan, ele ficava o dia todo treinando tática com o Baresi, com o Maldini... 

 

C.S. – Com o Ancelotti. 

 

A.S. – ...com o Ancelotti, com... Mas um time que, poxa, era tudo assim e tudo assim, ou 

tudo assim ou tudo assim. Não tem o negócio de você vai para lá, o outro vem... Não. O 

time jogava ali, entendeu? Quando saía um, saía todo mundo. Você, quando vê, o outro 

time está todo o time no impedimento. Eles ficavam malucos com a bola, “vou dar para 

quem?”. Aí começa a dar chutão para cima. Impedimento. Botava para fora, dava a bola 

para o goleiro. O outro time não jogava. Mas isso aí, entendeu? Que é a... A evolução de 

um time, porque você vai... 

 

C.S. – Disciplina e tática. 

 

A.S. – É. Você vai e sabe o que você vai fazer. O Milan, quando jogava com os outros 

times, no mínimo, os caras estavam... ficavam três, quatro impedidos. 

 

C.S. – O Milan ficou 50 e tantos jogos invicto, no Campeonato Italiano. 
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A.S. – É... entendeu? Quer dizer que, era duro jogar com o Milan, rapaz! E depois, era 

um sincronismo que você dava pô.. Para ver pô: o negócio é assim, assim, assim, depois 

vai lá, um grupo aqui e outro lá, finge que vai e não vai. Os caras ficavam malucos. Tanto 

é que o Milan ganhou uma porção de vezes aí na Copa, jogando, entendeu? Destruindo 

mesmo os times taticamente, com o coisa... O Van Basten, com o Gullit... 

 

C.S. – Rijkaard. 

 

A.S. – Rijkaard! Com holandês ali no meio. 

 

C.S. – Os três, holandeses. 

 

A.S. – É, Rijkaard, Gullit e... 

 

C.S. – Van Basten. 

 

A.S. – ...e Van Basten. Depois, com o coisa, com o... Baresi, e Maldini, ali atrás, que 

eram dois caras inteligentes pra caramba. Eles comandavam tudo, entendeu? Já faziam o 

sinal. Quando eles faziam com o dedo assim, sabia o que tinha que fazer; fazia assim, já 

sabia o que tinha que fazer; depois, fazia assim no cabelo, já sabia pô! Os caras sabiam... 

Era um troço incrível! Então, dava gosto de você ver. 

 

C.S. – Você estava na Itália? 

 

A.S. – Estava. 

 

C.S. – Você acompanhou então bem esse período do Sacchi no Milan. 
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A.S. – Acompanhei. Depois, eu fui lá para os Emirado Árabes e eu fiz igual. Os caras 

ficavam malucos lá! Eles ficaram malucos... Joga. Deixa jogar. O treinador falou... 

[imitando o som] Você não entende nada. Isso aí, você não vai entender nunca. Aí, tinha 

dia que apareciam uns deles lá para ver meu treino. Eu não fazia nada. Eu fazia bobinho. 

[risos] Quer aprender o quê? Não precisa nem treinar. Os caras já sabem. Eles vinham ali 

para querer copiar, para poder, entendeu... Eu falei: “Copia. Quando nós formos jogar, 

você copia”. Aí eu ficava rindo lá. Aí eles pensavam que eu ia fazer um treino, eu fazia 

tudo ao contrário. Quer dizer, são coisas... Depois dá prazer você ver o seu time fazer 

aquilo que você treina. Agora eles ficam falando, esses caras aqui... Onde é que você vê 

jogada ensaiada desses times aí? Não tem. Só joga com bola parada. Bola parada, tem só 

jogada ensaiada com bola parada: córner. Mas você não vê ninguém preparar, entendeu? 

Uma coisa estudada. 

 

B.H. – Como foi a... Encerrada a carreira, como foi essa passagem e essa decisão de se 

tornar treinador e essas experiências em diversos países? 

 

A.S. – Olha... Como falei antes, eu não tive nenhum trauma, nem quando eu parei, 

entendeu? De jogar e nem quando eu tive que ser treinador. Porque treinador, eu fiz, na 

Itália, um supercurso, entendeu? Supercurso da Coverciano. Porque, lá na Itália, os 

treinadores têm que ter uma... Uma carteira de primeira categoria para treinar os times 

profissionais. Então, eu fiquei três anos em Coverciano me preparando para ser treinador. 

E, naquele período, eu treinava a categoria de base da Fiorentina. Então, quando eu me vi 

preparado... Então, primeiro eu fui para a Tunísia, fui para o Esperance de Tunis, um dos 

melhores times que tem lá na Tunísia, e fiquei três anos. Então, eu apliquei tudo aquilo 

que eu aprendi como treinador e com a experiência nesse time, no Esperance. Então, 

ganhei campeonato, ganhei Copa da África, ganhei Copa da Tunísia. E...fui duas vezes 

campeão da Copa da África. Depois fui para os Emirados Árabes, para o Al-Ain, 

campeão, campeão da Copa da África de novo. Depois, mudei de time, fui para o 

Sharjah, ganhei outro campeonato. Quer dizer que, eu aproveitei o máximo daquilo que 
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eu aprendi com a experiência como jogador, entendeu? O tratamento, e mais ainda como 

treinador, porque aquilo que eu falei com vocês antes, eu procurei aplicar, com sucesso, 

quer dizer... E encontrei até jogadores mesmo que colaboraram. Porque eu pensei que, 

vamos dizer assim... A capacidade intelectual fosse... Mas eles... Custaram um 

pouquinho, mas eles... E quando aprenderam, eles aprenderam, porque viam que as 

coisas... Então, eu aproveitei realmente bem, sem nenhum trauma, uma fase a outra da 

minha carreira, como jogador e como treinador, porque eu fiz tudo com muito... Com 

muito prazer, com muito empenho, com vontade, com entusiasmo. Então, você fazendo 

isso com entusiasmo, você pode adquirir uma certa vantagem e um certo... vamos dizer 

assim, é... Resultados bons. Então, por isso que eu agora deixei, porque eu... um pouco eu 

perdi. Quer dizer, quando você perde uma coisa, é melhor não... Não misturar, porque 

senão você não vai fazer aquilo que você estava fazendo bem como antes. Então, agora 

eu estou, como eu dizia, estou fazendo outras coisas, e que também me dá uma grande 

satisfação, entendeu? De ver jogadores, entendeu? Para outros clubes e também, agora, 

de supervisionar assim, umas categorias de base assim, para poder... 

 

C.S. – Formar jogadores. 

 

A.S. – É, formar jogadores. 

 

B.H. – Você falou que, em relação à adaptação, por exemplo, na Itália, não teve 

problemas, até a própria língua. 

 

A.S. – Não. 

 

B.H. – E esses países, como Tunísia, Emirados Árabes? Porque, por exemplo, quando o 

Djalma Santos foi entrevistado, ele falou que ele não conseguiu se adaptar à cultura e 

voltou. Como é que foi para você? 
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A.S. – Na Tunísia, eu vivi três anos espetaculares. Nos Emirados Árabes, idem. Na 

Tunísia, por exemplo, a segunda língua é o francês, e eles falam muito italiano porque... 

 

C.S. – Pela proximidade. 

 

A.S. – Você vê a Sicília. Você vê lá da costa, você vê a Sicília. Quer dizer, são todas... A 

televisão é italiana, então, eles falam italiano, e depois tem o francês, que eu não sou 

um... não falo perfeitamente, mas falando italiano, falando francês e um pouco o inglês, 

entendeu? Então, isso me ajudou muito. Mais complicado foi nos Emirados Árabes, 

porque tem inglês e o árabe, né? O inglês é mais... Mas eu levava sempre alguém, o 

auxiliar ou o preparador físico, que falava. E depois eu ia mastigando, também. Porque 

no futebol, a língua, a língua do futebol é internacional, né: você faz um gesto e eles já 

entendem o que... Só no campo ali que você... Você fala mais, no campo, com gestos e 

com as ações do que mesmo com a boca. Então, depois que eles te entenderem, que 

você... sabem aquilo que você quer, aí as coisas ficam mais fáceis, a comunicação... Fica 

mais fácil. Não é... Muitas vezes, pensam que é difícil, mas não tem essa dificuldade 

assim grande para poder... Agora, você tem que se empenhar, né? Senão... Se você não 

procurar melhorar na linguagem, e até mesmo nos termos de futebol que têm, entendeu... 

Até mesmo umas palavras até mesmo árabes, entendeu? Você aprende. Aquelas 

principais, eu escrevia, e aí eu falava. [imitando o som da língua árabe] [risos] É, rapaz. 

Tinha que dar o... Para eles verem que você se interessa também pela língua deles. Aí 

eles ficavam rindo lá, mas entendiam. Eu dava esporro neles lá em árabe né, aí eles... 

“Coach, coach very good, coach. Speak arabic”. Eu falava: “Cuidado pra quando falar, 

porque eu estou já...”. [gargalhadas] Eu botava sempre a pulga atrás da orelha deles. 

 

C.S. – Está entendendo. 

 

A.S. – Está entendendo. “Oh! Não fica falando, não, porque eu estou entendendo.” Aí 

você ia puxando até os caras para cima de você, porque eles veem que você está... Aí o 
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negócio fica mais... Então, depende de como você também, entendeu... do seu tratamento, 

de como você se comporta. Se Eles veem se você está contente ou não, entendeu? Então, 

isso aí conta muito. 

 

B.H. – A gente poderia só fechar comentando um pouquinho mais da... Bom, a Copa de 

1990, que foi na Itália, e como você vê as perspectivas agora, o Brasil sediando em 2014, 

para a gente finalizar o seu depoimento. 

 

A.S. – Olha, 2014, a única coisa que me paira aqui é sempre essa nuvem negra de 1950, 

entendeu? Porque o Brasil perdeu essa Copa. Eu acho que o brasileiro, não esqueceu e 

jamais vai esquecer. Então, eu quero somente isso, que o Brasil se prepare, antes de mais 

nada, não somente pensando na Copa do Mundo, mas pensando naquilo que ele tem que 

receber, entendeu... De fora. O Brasil vai ser o espelho, entendeu? Do esporte. O Brasil 

vai ter que [inaudível] quase meio mundo. Então, o importante é que esse 

comportamento, essa transformação que eles estão querendo e que estão fazendo, 

entendeu? Que seja uma transformação conscienciosa, vamos dizer assim, pensar 

realmente quais são as principais coisas, entendeu? Que o Brasil tem que fazer para poder 

fazer uma Copa do Mundo brilhante, sem faltar nada, que seja uma Copa do Mundo de... 

De muita fraternidade, de muita união, entendeu? Entre nós mesmos. Porque se não tiver 

essa união, se não tiver essa... Essa vontade de fazer tudo igual, não querendo aproveitar 

da situação, entendeu? Da Copa do Mundo para tirar proveitos próprios... Aqui, ninguém 

tem que tirar proveito próprio. Aqui, o proveito que tem que ser tirado é do Brasil. O 

Brasil, somente o Brasil tem a ganhar, entendeu? Ccom essa Copa do Mundo, para 

poder... A própria seleção brasileira se sente em casa, se sente protegida, se sente em 

condições de poder se exprimir, entendeu? Da melhor maneira possível, para não 

acontecer coisas passadas que eu tenho até medo de nominar, entendeu? Então, essa é a 

ocasião do Brasil, vamos dizer assim, cancelar, enetendeu? Cancelar porque vai ser aqui 

no Brasil, cancelar essa mancha que foi... Que foi que infelizmente aconteceu, para que 

essa Copa do Mundo seja realmente uma Copa do Mundo brilhante. Agora, toca a nós, 
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brasileiros, ajudarmos, entendeu? E fazermos as coisas com consciência, com grande 

critério, para que essa Copa do Mundo seja um espelho, entendeu? Para todo mundo. 

 

C.S. – É que o governo brasileiro não olhe apenas para frente, mas também saiba 

respeitar o passado, não é? 

 

A.S. – Justamente isso. O passado! E aquilo que for feito, que seja para o futuro, não uma 

coisa somente para a Copa do Mundo. É isso que... Que tem que ser chamado atenção. 

Porque você não pode fazer uma coisa somente dependendo da Copa do Mundo; tem que 

fazer uma coisa para o futuro, para durar, entendeu? O maior que seja. Porque o dinheiro 

vão ser gasto, e não são poucos. Então, isso aqui tem que ser uma coisa feita com muito 

critério, uma coisa que tem que ser feita com, com... Não com grupos diferentes. Um 

grupo só, com uma só mentalidade, com um só objetivo: de fazer, sim, que essa Copa do 

Mundo fique no Brasil e que seja uma recordação das melhores, das mais brilhantes que o 

Brasil possa obter. 

 

C.S. – E com respeito aos ex-jogadores, né? 

 

A.S. – Com respeito a ex-jogadores, é claro. Porque os jogadores de... os pioneiros... Eu 

chamo até os meus companheiros... Nós somos os pioneiros, entendeu? Ddo Brasil. 

Porque o Brasil é conhecido, vamos dizer a verdade, é pelo futebol. Porque há muito 

tempo atrás, a capital do... Do Brasil era a Argentina, entendeu? Era a Argentina. Todo 

mundo fora... E o Brasil é conhecido pelo futebol. Então, nós temos... O governo tem que 

ter mais respeito, entendeu? E mais consideração com, com... os campeões do mundo, 

com aqueles que realmente que representaram o Brasil no momento mais difícil, e que 

agora o Brasil é conhecido, é respeitado pelo futebol. Então, senhores lá do governo, 

tenham mais respeito e dêem,entendeu... Aos campeões do mundo aquilo que são dos 

campeões do mundo. Eu acho que nós merecemos. E não estamos pedindo nada, não. 

Isso são coisas que nos pertence. Então, tem gente que está precisando! Então, vocês 
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pensem nisso, porque aquilo que nós fizemos, eu acho que ninguém vai fazer melhor, 

não. Então, vocês têm que ter mais cuidado, mais consideração e fazer realmente aquilo 

que foi prometido. Deem aos campeões do mundo aquilo que eles merecem, porque eu 

acho que não é nada de mais; é um dever, entendeu? De vocês que acho que... Vocês 

podem fazer tudo isso que nós... penso que merecemos. 

 

C.S. – Amarildo, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. 

 

A.S. – Passou o tempo e eu nem vi. 

 

B.H. – Eu também quero agradecer imensamente a sua presença a essa conversa. 

 

A.S. – Eu que agradeço a vocês. Eu que agradeço, realmente, essa atenção. Para mim foi 

maravilhoso, entendeu?. E esperamos poder ainda nos... poder passar ainda uns tempos 

assim, porque passou o tempo e nem... 

 

C.S. – É. 

 

B.H. – Que horas são? 

 

C.S. – Dez para seis. 

 

A.S. – São dez para seis. Poxa! 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 


