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Bernardo Buarque – Uberaba, Minas Gerais. 17 de junho de 2011. Depoimento do ex-

jogador Djalma Santos para o Projeto Futebol Memória e Patrimônio. Esse projeto é 

uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas CPDOC-SP e o Museu do Futebol. Os 

entrevistadores são Bernardo Buarque e Daniela Alfonsi. Djalma, muito bom dia. É uma 

grande alegria estar com você, é um imenso prazer estarmos na sua casa. Muito 

obrigado pela gentileza da sua acolhida, é uma honra estarmos aqui. Nós queremos 

saber... Conhecer um pouco da sua experiência nas Copas do Mundo, da sua vivência 

nas Copas do Mundo. Mas para isso a gente  queria começar, você contasse para a gente 

um pouquinho da sua família, das suas lembranças de infância, enfim, quando e onde 

você nasceu. 

 

Djalma Santos – Bem, primeiramente, não tem nada o que agradecer. O prazer é todo 

meu, recebê-los na minha residência. Eu nasci em 1929, no Bom Retiro, na Rua Prates, 

número 57, quer dizer... Mas a infância maior que eu passei, foi no Bairro da Parada 



Transcrição                                                                                               
 

 3 

Inglesa, né. Eu mudei para lá com três anos, e passei [toda minha]1 infância e uma parte, 

uma grande parte da minha vida nesse bairro da Parada Inglesa. 

 

Daniela Alfonsín – Os seus pais são de São Paulo também? Conta... 

 

D.S. – São de São Paulo. Dona Laura, seu Sebastião. Então, aí vem a vida, vida da... da 

que a gente levou quando era, tinha lá três anos. Inclusive, teve a revolução2. Aí meu pai 

não voltou, aí minha mãe ficou sabendo que já tinha outras coisas no meio, outra mulher 

no meio. Aí ela  levou nós para a casa de uma madrinha e falou: “Oh! entrega esses três 

aí para o pai dele, que eu vou embora”. Nós ficamos lá na casa da madrinha um dia 

inteiro. Quando foi a noite minha mãe chegou e falou: “Vamos embora, não vou deixar 

com o seu pai não, vamos embora, vamos embora!”. “Nós vamos ficar onde, para ele 

não nos pegar a gente?” Ficamos lá dentro do mato, escondidos dentro do mato. Aí, foi 

quando minha mãe alugou uma casa lá na Coroa, no Bairro da Coroa, aí perto da Ponte 

Pequena. E lá passamos uma boa parte também, foi quando ela conheceu um carroceiro, 

que tinha lá um ponto de carroça. Seu Vitor, italiano, e nós mudamos para a Parada 

Inglesa, nessa altura do campeonato eu já estava com quatro anos. Então a infância 

maior que eu tive foi na Parada Inglesa, desde a idade de quatro anos que [é o bairro 

onde eu convivi]3. 

 

B.B. – O senhor conheceu seus avós? 

 

D.S. – Não conheci nem avô nem nada, só conheci minha mãe e meu pai. Conheci meu 

pai. Conheci assim... Porque com dois, três anos eu ainda não tinha a fisionomia do 

velho gravada na minha... Eu fui dar de cara com meu velho depois que a minha mãe 

morreu. Que eu tinha já uma idade para jogar meu futebol, que eu fui para a 

Portuguesa... Primeiro, quando minha morreu, nós fomos falar com o velho, né? Porque 

eu e minha irmã. Aí ele falou: “Oh, vocês fiquem lá que qualquer dia eu vou, passo lá e 

pego vocês e ponho  lá no juiz de menores, sei lá, uma instituição dessas daí. A gente 

garoto, naquela época eu tinha onze, dez anos... Aí cada carro de polícia que se via, a 

                                                
1 Trecho de difícil compreensão. 
2 Refere-se à Revolução Constitucionalista, de 1932, ocorrida em São Paulo. 
3 Trecho de difícil compreensão 
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gente: “Oh!”, se mandava de medo... Que [inudível] pegar a gente, né? Eu e minha 

irmã, tal, se escondia, mas aí nós passamos nossa vida, eu e minha irmã nessa. 

Batalhando, lutando, trabalhando, estudando. Primeiramente, com minha  mãe. Ela 

trabalhava na... Na General Couto de magalhães em uma pensão. Eu estudava e depois 

ia pra lá ajudar ela. 

 

B.B. – O senho não conheceu seus avós, mas o senhor sabe se eles eram de São Paulo? 

 

D.S. – Nem sei. Não sei de nada não. 

 

B.B. – Seus pais eram? 

 

D.S. – Meus pais eram de São Paulo. Aí nessa casa aí, tinha lá uma criança, uma 

menininha lá que a gente... Que eu cuidava. Eu fiz um carrinho com caixão lá e fui 

passar com... Com a [inaudível] da menina por São Paulo. Quando eu cheguei no 

Viaduto do Chá, que eu não estou sabendo onde eu estou lá, aí eu danei a chorar [risos]. 

Eu estou perdido aqui! Com a criança, né? A mentalidade... Com aquele carrinho de 

madeira, de caixão que eu fiz. Mas aí então, pergunta daqui, dali... Não... É uma rua 

assim... Mas perto daqui... Aí... Até que me levaram na pensão onde trabalhava minha 

mãe. Fui penalizado logicamente [riso]. 

 

B.B. – A sua mãe trabalhava na pensão, e seu pai, o senhor sabe? 

 

D.S. – O velho... Nunca mais vimos o velho. Então, veio, fomos crescendo, essas coisas 

todas, eu e minha irmã. [Aí vem a parte do]4 futebol. Eu jogava na Parada Inglesa, no 

bairro lá, no interior, chamava-se Parada Inglesa, onde jogavam os meninos todos lá, 

meus amiguinhos. E a gente sempre cismávamos: “Vamos treinar lá num time aí”. Quer 

dizer, tinha Ipiranga, tinha São Paulo, SPM, hoje já não tem mais, tinha o Comercial. A 

gente ia nesses clubes treinar, mas [sabe como é], muito garoto, chegava lá, chutávamos 

uma bola e vinha embora. Não dava nada. Aí jogando no Internacional, aí teve esse ex-

goleiro da Portuguesa, Bruno. Falou: “Olha Djalma, vou te levar na Portuguesa”. Aí eu 

                                                
4 Trecho de difícil compreensão. 
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me entusiasmei, porque era lá no Ibirapuera, que a Portuguesa tinha um campinho lá, 

feio. Lá no Ibirapuera. Aí fui lá com esse Bruno, com esse goleiro da Portuguesa, aí 

treinei. O treinador era um senhor, Barros, um mulato forte. Aí treinei lá, agradei, 

fiquei... “Oh Djalma, você vai...”, Ele agradou tal. Mas eu trabalhava né... Então 

trabalhava, batia... Fazia hora extra, para recuperar, que o dono da fábrica, falou: 

“Não...”. Recuperar as horas que eu ia perder para ir treinar, então saía... O pessoal saía 

as quatro horas, eu ficava até as sete horas trabalhando para recuperar o dia de treino, 

que eu ia treinar. Aí fui batalhando, correndo... [Incompreensível] Tinha que pegar o 

ônibus, o ônibus era terrível, tinha que andar a pé depois pegar o ônibus para chegar em 

Ibirapuera, descia na Brigadeiro Luiz Antônio, para entrar na Ibirapuera andava mais 

uns... Um quilometro para chegar dentro do campo da Portuguesa, campinho ruim, feio 

[risos]. Mas, muito bom, eu gostava. Porque era criança, entusiasmado, rapaz garoto, 

entusiasmado. Aí um dia o treinador, o Barros, falou: “Olha, eles querem dois jogadores 

para treinar no time de cima, no profissional, querem um meio de campo...” – Eu jogava 

de zagueiro central né, metido – “... mas Djalma, você vai também”. Aí fui eu e o Hugo, 

um rapaz que jogava lá, jogava bem. Aí chegando lá o treinador falou: “Você treina de 

meio de campo?”. Eu falei: “Treino, jogo”. Joguei, né?  Treinei lá no time. Aí, sabe-se 

lá cargas d' água... Eu agradei. Quem agradou fui eu, aí eles me requisitaram para jogar 

no... Nos aspirantes, porque antigamente tinham os aspirantes e profissional. 

 

B.B. – Djalma, então o senhor começou ajudando a sua mãe no trabalho. 

 

D.S. – No trabalho, batalhando. 

 

B.B. – E o senhor chegou à frequentar escola, à estudar?     

 

D.S. – Estudava. Estudava de manhã, de tarde eu pagava um trenzinho da Cantareira e 

ia para o serviço da minha mãe ajudar ela. 

 

D.A. – Qual escola você frequentou? 

 

D.S. – Da Parada Inglesa. Grupo Escolar Parada Inglesa. 
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B.B. – E até quando? 

 

D.A. – Até o quarto ano. Fiz, peguei o diploma do quarto ano e tal. Mas depois, estudar 

eu não continuei, porque eu comecei a jogar bola no Internacional da Parada Inglesa, e 

tinha um rapaz que vinha com uma farda bonita, chamava-se [inaudível], com uma 

farda da aeronáutica, eu falei: “Eu vou entrar na aviação”. Aí comecei a estudar a noite, 

trabalhava de dia, estudava a noite... [Pa pa pa pa]5 Aí, cargas d´agua um dia a máquina 

me pegou e estourou minha mão, aí eu fique impossibilitado de ir... De ir para a 

aeronáutica. Cheguei lá e: “Ah “negão”, com essa mão aí você não vai entrar aqui não”. 

 

B.B. – Já na idade de servir, serviço militar? 

 

D.S. – Não era bem servir o serviço militar. Era para fazer uma... Como é que se diz? A 

gente ficava lá... Um Estágio, né? Um estágio... Mas depois que eu machuquei a mão. 

Aí, treinando na Portuguesa, veio esse convite aí para treinar no primeiro time. Eu 

fiquei no aspirante, joguei lá um tempão. Foi aí que eu vou conhecer o meu pai, depois 

[inaudível] profissional. Tinha que assinar um contrato, mas o velho tinha que assinar. 

Aí eu falei: “Agora o velho vai complicar tudo”. “Ah!”6, eu falei para a minha irmã – 

minha irmã trabalhava em uma fábrica: “O velho vai complicar, ele não vai querer 

assinar esse negócio não. Mas tem que ir lá, né?” Vamos lá. Fui lá na casa do velho: 

“Djalma tal...” 

 

D.A. – Ele morava em São Paulo também? 

 

D.S. – Morava, morava no Canindé. Aí eu levei ele lá na Portuguesa, lá no... A 

Portuguesa tinha uma sede no Largo São Bento. Aí eu estou olhando para a cara do 

velho: “O velho não vai assinar isso aí... Eu vou fazer uma confusão. Porque eu quero 

jogar bola”. O velho chegou lá, trataram o velho muito bem e tal... Não é que ele 

assinou tudo direitinho? Eu falei: “Está bom, agora como é que eu vou fazer?”. Eu tinha 

que... [inaudível] ia ser profissional, não é? Tinha que me alimentar bem, e agora?  A 
                                                
5 Faz barulho simulando o trabalho 
6  
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minha irmã trabalhando, eu trabalhando. Aí, primeiro jogo que nós fomos fazer, nós 

fomos jogar contra o Santos. Primeiro jogo que eu ia fazer, contra o Santos. Eu tinha um 

chapéu, que viajava nesse trenzinho da Cantareira e caía aquelas fagulhas e fazia buraco 

e tal, um chapeuzinho feio... Mas era bonito. Para mim era bacana, né? Aí eu chego lá 

em Santos com esse chapeuzinho, os diretores da Portuguesa fizeram lá uma rifa do 

meu chapéu, o sorteio do meu chapéu. Resultado, eu sei que eu sou... A rifa, o dinheiro 

que deu, da rifa do meu chapéu, foi o dobro do que eu ganhava por mês, na minha 

fábrica, entende? Eu ganhava trinta, eles me deram sessenta [risos], eu falei... Quando 

eu cheguei em casa, [para a minha irmã que trabalhava]7, falei para ela: “Olha, agora 

você vai ter que me alimentar bem. Se não pode trabalhar mais. Olha, está aqui o 

dinheiro. Você tem que ficar em casa para me cuidar de mim, porque eu tenho que jogar 

bola. Tenho que estar bem preparado, não é? 

 

B.B. – E como é que a família via? O senhor jogar futebol... 

 

D.S. – A família era eu e minha irmã. Essa minha irmã, a [Anésia]8, a Rosa, mais velha 

já tinha morrido, tinha falecido. 

 

D.A. – Você teve duas irmãs?  

 

D.S – Duas irmãs... 

 

D.A. – A primeira faleceu você tinha que idade, lembra?     

D.S. – Eu tinha dezesseis anos. Rosa tomava suas manguaças também. Era terrível, ela 

brigava lá no bairro tudo, mas era boa gente. 

 

B.B. – Como é que era São Paulo naquela... Na sua infância? 

 

D.S. – Na minha infância, era um bairro, né? Você podia brincar na rua. A rua não era 

asfaltada, não era calçada, era rua que a gente jogava essas bolinhas de gude, ali na rua, 

no chão, ali no campo, fazia umas... Até uma mesinha de bilhar no chão, de barro e tal, 
                                                
7 Trecho de difícil compreensão. 
8 Trecho de difícil compreensão. 
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para brincar, para se divertir. Era uma infância muito boa. Quer dizer, São João, São 

Pedro, a gente saia naqueles campos lá para correr atrás de balão, fazia aquelas 

fogueiras, bacana, bonito. Um negócio saudável, né? Quando a criança se divertia. O 

espaço de campo que a gente tinha para jogar bola, tinha lá uns campinhos na... Da 

Parada Inglesa… Campinho, quer dizer, um terreno lá que a gente punha lá dois 

pauzinhos de cada lado, e jogava bola. Tinha um espaço para você se divertir. Inclusive, 

chegou um circo lá na Parada Inglesa, circo Aretusa, e foi o Domingos da Guia9 e o 

Leônidas da Silva. Eu garoto, falei: “E agora, como é que eu vou entrar no circo?”. 

Então eu fui distribuir papelzinho nas casas, para ganhar um... Pra assistir, para ver, não 

é? Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Entreguei lá aquele bando de coisa no bar: 

“Não, não”. Eu lembro que fui ver aquelas duas feras, não é? Domingos da Guia e … Aí 

me entusiasmou mais pelo futebol. 

 

D.A. – Você acompanhava futebol? 

 

D.S. – Acompanhava... Acompanhava assim pelos radinhos né, aquelas coisinhas e tal. 

Inclusive, antes da minha mãe morrer eu tinha bronquite, coisa que agora já está me 

atacando um pouco.  Aí um dia ela, minha mãe apareceu com um negócio lá dizendo 

que era coelho tal. Mas mentiu só para mim, as outras irmãs não podiam comer, aí eu 

punha até banca, né? [risos]. Só eu! Depois que eu vim saber que era gato, minha mãe 

me deu gato pra mim comer, por causa da bronquite. Sarava bronquite... Simpatia, não 

é? Falei: “Ah! Agora já foi, já tá bom”. Por cargas d'água, não sei  se foi o tal de gato, 

sei que depois eu comecei a jogar futebol parou, diminuiu. Joguei futebol não tive mais 

nada né. Não sei se foi por que me movimentava muito. E eu fiquei entusiasmado foi 

com o gato mesmo, falei: “Foi o gato”. Aí comecei a jogar na Portuguesa tal, tirei minha 

irmã do serviço, fazia as horas extras na fábrica para ir treinar. Tinha que pegar o ônibus 

essas coisas todas.  Mas foi indo, aí um dia a Portuguesa ia fazer um jogo amistoso lá 

na... na Penha né. Aí me convocaram. No meu bairro, na Parada Inglesa, pus a maior 

banca: “Vou jogar no time da Portuguesa, lá na Penha e tal”. Foram cinco ou seis 

rapazes da Parada Inglesa, me ver jogar né. Aí eu fiquei na reserva, não joguei [risos]. 

                                                
9 Zagueiro de Vasco, Flamengo e Corinthians, entre outros. Jogou pelo Brasil na Copa do Mundo de 
1938. 
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Cheguei na Parada Inglesa desolado e tal. “Ah, não jogou nada! Não sei o que”. “É mas 

os outros lá resolveram melhor, não sei o que...”.- 

 

D.A. – Mas teve algum colega de infância que também foi ser jogador de futebol ou da 

sua turma de infância foi só você? 

 

D.S. – Teve, da turma teve. O Hugo, esse rapazinho que foi comigo, Hugo. Mas eu 

continuei batalhando e tal. Até que um dia o Conrado Goes, que era o nosso treinador, 

falou: “Olha, você vai jogar no primeiro time, vai jogar de zagueiro central, lá no 

armador”. Aí eles pediram para ir treinar no primeiro time lá, meio de campo. Eu falei: 

“Eu jogo no meio de campo”. Aí joguei e agradei, fiquei lá no meio de campo. Aí, nós 

jogamos contra o Santos, primeiro jogo lá contra o Santos, lá na Vila Belmiro, e tinha o 

Antoninho.  Antoninho era um dos grandes jogadores do Santos, meia direita, 

maldoso... Me deu um ponta pé,  soco [riso]. Mas eu tinha que marcar o Antoninho, me 

mandou marcar. Mas dei sorte né, [inaudível], mas dei sorte, a Portuguesa ganhou, 

voltei satisfeito tal para casa. Aí lá na fábrica eu falei para o [inaudível]: “Vamos entrar 

de acordo que eu vou parar, tenho que só jogar bola. Porque [inaudível] ganhar uma 

graninha, né? O seu [inaudível], que era o dono da fábrica falou: “Não, você que vai 

sair, se não vai ganhar nada não”. 

 

B.B. – Era fábrica de que? 

 

D.S. – De calçados, de sapatos. 

 

D.A. – E onde que ficava? 

 

D.S. – Na Washington Luiz, ali perto da estação da Luz. Eu até machuquei mão, fui lá 

enfiei a mão na máquina lá, me prensou a mão. Aí eu falei: “Está bom, o senhor fica aí 

que eu vou embora”. Aí tive que me dedicar mais ao futebol. E graças a Deus, deu 

certo, né? Fui batalhando, fui brigando... 
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B.B. – O senhor falou que na infância, o senhor gostava de acompanhar futebol, o 

senhor tinha um clube? Tinha um time? 

 

D.S. – Tinha. Tinha um timezinho pequeno lá, o Ameriquinha. Que a gente  pegava 

camisa, púnhamos lá dentro de um saco e íamos jogando. Inclusive, nós íamos jogar 

contra um... Em um quartel, com o pai desse Francisco Egídio, aquele cantor, não sei se 

vocês se lembram dele. Era o camandante lá, e a gente ia jogar lá. A gente gostava de 

jogar lá, porque ele fazia discurso, dava lanche. Era na Invernada, lá perto da Parada 

Inglesa. Vira e mexe ele até arrumava jogo com os filhos lá dele lá, os filhos ou sei lá ou 

irmão do soldado lá... “E aí vamos jogar na Invernada?”. E a gente chegava com aquele 

timinho nosso, o América da Parada Inglesa. Aí fui para o Internacional, depois que eu 

fui para a Portuguesa. 

 

B.B. – Mas o senhor tinha algum clube pelo qual o senhor torcia? 

 

D.S. – Torcia para o Corinthians né, Corinthians, [inaudível] corintiano. Ficava aquele 

monte de molecada: “Vamos treinar no Corinthians!”. Quer dizer, “Então vamos... E o 

Corinthians...”. Chegávamos  decepcionados né. Aí  eu dei sorte na Portuguesa que esse 

senhor me levou. 

 

D.A. – E você acompanhava os campeonatos? Você ia assistir  jogos do Corinthians? 

 

D.S. –  Como eu ia assistir? Qu eu estava duro, estava sem dinheiro [risos]. Eu não 

assistia nada não. Ouvia pelo rádio. 

 

B.B. – Era caro o ingresso? 

 

D.S. – Sei lá se era. Podia ser grátis que para mim era caro. É... pra mim era caro, minha 

mãe trabalhava lá em uma venda do seu João, ela ganhava cinquenta real, hoje é real, 

cinqüenta mil réis por mês. Então, tirava em rangom, em comida, em arroz, feijão, tal, 

não sei o que. Sei que um dia eu fui receber o dinheiro, um tostão. Os caras até 
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gozaram: há há há”. Aquilo me chocou também “há há um tostão há há há”, quer dizer, 

tinha que receber, porque não tinha, não encontrava. 

 

B.B. – Quem eram, naquela época, quem eram os jogadores dos times, quem eram os 

grandes jogadores naquele momento? 

 

D.S. – Na Portuguesa... Na Portuguesa tinha o Lourico, o Niro, o Caxambu que era o 

Goleiro, Nininho – quer dizer, que foi para a Copa do Mundo também, o Pinga, Pinga I. 

 

B.B. – Mas da Seleção, quem eram os grandes? 

 

D.S. – O Pinga I era da seleção, o Nininho foi convocado para a Copa do Mundo de 

1950. O Pinga, Nininho... Da portuguesa foram o Pinga e o Nininho, convocados. E o 

Sibão, ponta esquerda, foram convocados para a Seleção Brasileira, que eram da 

Portuguesa.  A Portuguesa sempre teve um seleiro grande de bons jogadores, não é? 

Quer dizer, eu fiquei lá na Portuguesa, fiquei lá treze anos na Portuguesa. [Mais de dez 

anos e poucos meses  na Portuguesa]10 

 

B.B. – Você se lembra que ano o senhor entrou para a Portuguesa? Começou a jogar 

como profissional? 

 

D.S. – 1948.  Em 1946 eu fui... 1947... 1948 eu fiz a minha primeira partida na 

Portuguesa. Fiquei lá até fim de 1958, depois da Copa de Mundo, faziam dez anos e 

quatro meses. Que aí fui vendido para o Palmeiras. Porque tinha o Palmeiras e o 

Fluminense, mas o Oswaldo Brandão11 e o Julinho12 que trabalharam comigo na 

Portuguesa, eles estavam no Palmeiras. Aí eu optei pelo Palmeiras, aí os caras: “E! Mas 

o Palmeiras não aceita 'crioulo'”. Tal essas coisas todas, não é? Eu falei: “Ah meu filho 

eu vou para lá mesmo, não tem nada, uma coisa com a outra”. Aí fui para o Palmeiras, 

fiquei lá mais dez anos no Palmeiras, por isso que eu acho  quem faz o preconceito é a 
                                                
10 Trecho de difícil compreensão. 
11 Oswaldo Brandão. Técnico da Portuguesa em 1952.  
12 Julinho Botelho. Jogador da Portuguesa entre 1951 e 1955. Encerrou a carreira no Palmeiras em 1967, 
depois de passar pelo Fiorentina, na Itália. 
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pessoa mesmo, não é? Se eu for na sua casa lá, para um almoço, você me convida para 

um almoço, eu vou lá e bagunço sua casa, você não vai me convidar outra vez. Eu 

chego no Palmeiras faço muito de algazarra, de coisa: “Não, negrão pode embora 

daqui”. Aí eu vou dizer: “Não, porque não aceita “crioulo””? Então, eu fiquei lá dez 

anos, e hoje, ainda hoje eu entro no Palmeiras saio qualquer hora, hora que eu quero. 

Quer dizer, se eu tivesse feito coisa errada, eles não me aceitariam. 

 

B.B. – Existia preconceito no futebol, nessa época? 

 

D.S. – Não, isso aí eu acho que a pessoa que cria o preconceito né. Qualquer coisa 

havia... Uma pessoa mal vestida, às vezes né, chega em um local de certa maneira, pela 

roupa: “Não, aqui não”. Agora se a pessoa chega bem você recebe aquela pessoa, né? A 

pessoa na minha casa, mal trajada, [inaudível]:“Não, não vai entrar aqui não”. Agora se 

o cara chega [inaudível]. Então, o preconceito quem faz é a pessoa.    

 

D.A. – Mas, voltando um pouco, você começou jogar profissionalmente na Portuguesa 

em 1948.  

 

D.S. – 1948. 

 

D.A. – O Brasil já... Você já sabia que o Brasil ia sediar a Copa do Mundo.  

 

D.S. – Copa do Mundo é... Aí eu... 

 

D.A. – Qual era a sua expectativa, você imaginava que um dia você – quando você 

começou a jogar – que ia chegar à Seleção e ia jogar, participar de tantas copas assim? 

 

D.S. – Eu tinha uma esperança... Inclusive, eu joguei na... No Rio de Janeiro, em uma 

Seleção de novos, nos dias da Copa do Mundo. Inclusive, nós fomos lá em São 

Januário, estava aqueles jogadores todos, aquela festa tal no ultimo jogo. Brasil 

campeão, que não sei o que. O [inaudível] vai ser isso, [inaudível] vai ser aquilo. Eu 

acho que faltou, o que faltou naquela Seleção, para o Brasil ganhar, faltou um pouco de 
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organização. Os dirigentes que foram mal escolhidos, trabalharam mal. Então, na 

véspera do jogo, São Januário lotado de gente: “Fulano vai ser presidente, o outro vai 

ser governador, o outro vai ser não sei o que”. Resultado, o Brasil perdeu. Perdeu uma 

Copa que eles acreditavam que era uma Copa ganha já né. Nas partidas que fizeram, 

tinham quase dois times, armados direitinho. E vai e perde uma Copa do Mundo... 

 

D.A. – Onde você estava no dia do jogo, na final? Você acompanhou o jogo pelo rádio, 

você estava lá no Rio? 

 

D.S. – Não, acompanhei pelo rádio... Acompanhei pelo radio. Quer dizer também, eu 

era um garoto, não é? Via aquela euforia, entrei, acho que entrei também naquela 

euforia do jogo: “Já ganhou, já ganhou!”. Mas depois que fui... “Não, você também 

estava errado, você também estava no meio dizendo que já ganhou e olha o que 

aconteceu”. Então, desde aquele tempo, tem que ter uma coisa certa, dos dirigentes bons 

nossos. Um ritmo de trabalho para que uma seleção chegue no seu auge. Se não, fora 

isso, minha filha,  vamos perder sempre. 

 

B.B. – Então, em 1950, você já estava na Seleção de novos...  

 

D.S. – De novos [inaudível]... 

 

B.B. – Jogando pela Portuguesa e atuando pela Seleção de novos. E já jogava torneios 

internacionais?  

 

D.S. – Não, não... A única viagem que nós fizemos... A excursão que se chamava, pela 

Europa, a  Portuguesa viajava muito pela Europa. Inclusive, a Portuguesa fez essa Fita 

Azul, ganhou  todos os jogos na Europa. 

 

B.B. – O que é o Fita Azul? 

 

D.S. – É porque a Portuguesa não perdia para ninguém nessa excursão. 
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B.B. – Ah! Uma excursão. Torneio Fita Azul, era isso? 

 

D.S. – Não, arrumaram essa fita azul aí que até hoje eu... Por que fita azul? Porque 

voltou invicto dessa excursão. Jogamos na Espanha, na Suécia, na Turquia, todos esses 

lugares aí. 

 

B.B. – A Portuguesa ou a seleção? 

 

D.S. – A Portuguesa, a Portuguesa... 

 

D.A. – E jogavam contra outros clubes? 

 

D.S. – Contra outras clubes. Que nem na Turquia [inaudível] Fenerbace e Galatasary. 

Então, inclusive, nós chegamos na Turquia lá e o pessoal queria ganhar da Portuguesa 

de qualquer jeito. Então nós jogamos contra o vice-campeão, contra o campeão. Aí 

arrumaram uma seleção, a Portuguesa ganhou também. Inclusive nessa ida, nós 

chegamos lá na Turquia, aí nós ficamos lá em um hotelzinho ruim. Aí falamos: “O seu 

Brandão”, o Brandão era o treinador: “Seu Brandão esse hotel está meio ruim, não é?”. 

“Então vamos falar com os... Vamos trocar”. Aí trocamos por um hotel mais ou menos 

melhor, não é? Que ficava a beira do mar de Bósforo. Ficava aqui, o hotel aqui, a 

avenida aqui, o mar aqui. Tinha uma mureta que a gente ia lá pescar. Ia no barzinho pra 

fazer fritinho ali no barzinho né. Aí em uma dessas, eu subi em cima do coisa, da 

mureta – e eu não sei nadar – joguei o … E caí dentro do mar de Bósforo, frio. O 

pessoal da Portuguesa atravessou a avenida gritando: “Está morrendo!”. 

 

B.B. – O senhor sabia nadar? 

 

D.S. – Sei nada. Eu me batendo lá. Dei sorte, que veio um turco, passou um turco, viu 

aquilo lá e me deu uma vara, eu peguei e tal. Que na hora que eu subi aqui, a onda veio 

e bateu no muro e foi. Se eu estou lá, vou lá no meio do mar, tchau. Aí não, eu não 

estaria aqui, foi horrível. Eu não dou sorte com água também não. Três vezes eu quase 

morro afogado. Essa aí, outra vez em Campinas. Foi logo de cara, que eu cheguei na 
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Portuguesa. Eu chego lá no campo do Guarani, tinha lá uma piscina tal... [inaudível] 

Chegou lá: “Sabe nadar?”. “Sei”.  Cheguei a pular do trampolim, subi gritando, os 

caras: “Ele sabe nadar, está brincando”. Na segunda, meu olho estava deste tamanho: 

“Está morrendo mesmo!”. Aí, me puxaram.  A outra vez foi no Uruguai, no mar lá 

também pescando também, cai lá. E essa da Turquia. Agora água só para beber mesmo, 

porque não vou tentar mais... Não! “Vamos Djalma perto do Rio?”.  “Não, não vou não, 

você está brincando”. Não dou sorte com água. 

 

B.B. – Esse do Uruguai, foi pela Portuguesa ou pela Seleção? 

 

D.S. – Pela Portuguesa  

 

B.B. – Também nessa época, anos cinquenta? 

 

D.S. – É, Portuguesa. Todo ano a Portuguesa viajava, entende? Ou era para a Europa ou 

para a América. Viajava, encontrava esse pessoal todo nas viagens. Peru então, toda 

hora no Peru. Peru ver nos álbuns aí, tem um monte de... Só Peru. Lima, no aeroporto 

de Lima [inaudível]. No passaporte... 

 

B.B. – Todos os clubes faziam essas excursões ou era mais a Portuguesa? 

 

D.S. – Faziam. A maioria dos clubes. Saia a Portuguesa, chegava o Flamengo, saía o 

Flamengo chegava o Corinthians, todo ano tinha excursão. 

 

D.A. – Em que época do ano eram essas excursões? No meio do ano, era no final? 

Porque tinham os campeonatos... 

 

D.S. – Era no verão.  

 

D.A. – No verão... 
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D.S. - No verão... Era mais ou menos no mês de maio, junho, esse mês agora assim. 

Aqui é o inverno, lá era o verão. Nós saíamos por esse mundo afora aí. Com a Seleção a 

gente saía. Inclusive, queria dizer... Dirigente... Então, como nós estamos na … Nós 

fizemos três jogos no Egito. Um em Alexandria e dois no Cairo, um calor! Um campo 

de terra pura. Aí fizemos esses três jogos lá, ganhamo tal e aí: “Olha, agora nós vamos 

para a Dinamarca, vocês levam o capote na mão porque está frio né”. Você está no 

calor, de tantos graus, você fala: “Ah, o frio que estiver lá eu durmo pelado na rua” 

[risos]. Não é? Vai levar capote... Quando chegou na Dinamarca o primeiro que botou a 

cara para fora do avião rindo, voltou rindo. Um frio de seis graus. Quer dizer, está 

errado, o dirigente que: “Não podemos fazer uma...” . De um dia para o outro você ter 

um choque desses. No dia do jogo tiveram que tirar neve do campo, para a gente jogar. 

Porque era o negócio é dos dirigentes, de coisa dos dirigentes. Com a Seleção 

Brasileira. Inclusive, tinha lá um senhor lá de óculos, jogando lá. Aí o Nilton Santos 

muito gozador, não é? “Ih chara, olha o cidadão”. De óculos, com calção comprido. 

Quando nós fomos reparar o cara tinha feito dois gols na gente [risos]. [inaudível] Mas 

ganhamos o jogo. 

 

B.B. – O senhor falou dos dirigentes... Na Copa de 1950, muito se colocou, se 

responsabilizou os jogadores brasileiros, sobretudo os defensores, o Barbosa, Bigode e 

o Juvenal. 

 

D.S. – Tem que ter um bode expiatório, mas não são eles não. São os dirigentes mesmo. 

Os dirigentes que não fazem a coisa direito. Depois que o Brasil arrumou, com esse 

doutor...  Que foi de 1958, que teve os dirigentes com quem tínhamos diálogo, com 

quem conversávamos, e levavam a sério, [você não perde]13  

 

B.B. – Foi o clima de “já ganhou”, de 1950... Saiu da concentração no Juá e foi para 

São Januário... 

 

D.S. – Muda a concentração, quer dizer, então não. Em 1953, no Peru, que o Brasil 

estava disputando um Sul Americano, nós estávamos lá em um lugar longe da cidade, 

                                                
13 Trecho de difícil compreensão. 
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um lugar bacana. E aí... Ainda estava aquele pessoal do tempo de 1950, Barbosa, 

Danilo, Eli... [inaudível] Ficar escondidos aqui no mato. Aimoré Moreira era o 

treinador. “Vamos concentrar no Estádio Nacional de Lima”, que é no centro da cidade. 

Saia para cá, ia para lá. “Vamos assistir o jogo lá de coisa”. Resultado, nós estávamos 

dois pontos na frente do Paraguai, jogamos a partida com o Paraguai, o Paraguai 

ganhou. Aí empatou... Vai jogar depois... O Paraguai ganhou, foi campeão, quer dizer, 

por quê? Porque os dirigentes... Nós ficamos lá, na coisa? Estávamos bem acomodados, 

vamos vir para cá? Boate ali... Aquele estádio ali na cara do... Aí vai e perde. 

 

B.B. – Na época o Zizinho também jogou, não é? 

 

D.S. – O Zizinho, doutor Ziza, quer dizer, boa gente. Eu me lembro um dia que 

estávamos lá, 1952, no Pan Americano, no Chile, aí eu saí junto com o Julinho. O 

Julinho também o cara é... Aí passamos em uma casa vimos um barulho: “Tem um 

brasileiro aí, vamos entrar?”, “vamos”. Chegamos lá estava o Barbosa, o Eli, dando uma 

festa, aquela fumaceira...[inaudível] Eu garoto, não é? “Vamos pegar um copinho de 

Coca Cola”. “Olha Julinho vamos embora que o negócio não é para a gente aqui não”. 

Quando a gente ia sair: “Onde vocês vão?”, “vamos embora”, “não, tem que deixar o 

dinheiro para pagar”. A gente ganhava vinte dólares por jogo ganho, eu tomei um 

copinho de Coca Cola e tive que deixar dez  [risos]. É brincadeira, não é? “Não negro, 

você tem que deixar...”. “Eu vou embora”. Então para você ver, era difícil a coisa. 

Perdemos o Sul Americano. Porque se não fizer a coisa direito dança, perde.   

 

D.A. – E na Copa de 1954, que você já foi com a Seleção...  

 

D.S. – 1954. 

 

D.A. – Teve a... também teve... Foram muitos dirigentes, não foi? Como é que foi isso? 

 

D.S. – Muitos dirigentes. Os dirigentes ficavam... Nós ficávamos lá em cima 

[inaudível], os dirigentes ficavam na cidade. Quer dizer, na véspera do jogo, subiam lá 

na concentração e ficavam a tarde toda “blá blá blá”. No jogo contra a Hungria eles 
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chegaram na concentração, nós terminamos de jantar, eles falaram assim: “Continuem 

sentados aí, que os homens vem aí  pra conversar com vocês”. Ficamos lá sentados, 

veio aquele bando de gente: [“ “Parara”, “parara”...Porque não sei o que, a Hungria, 

porque o Puskas, porque não sei o que...]14 Resultado, levantamos da mesa, onze horas 

da noite, a cabeça desse tamanho. Chega no vestiário, no dia do jogo, os Húngaros estão 

batendo bola no campinho, nós estamos lá sentados, ouvindo papagaiada outra vez: 

“parara” “parara”. Terminou o negócio, vamos para o campo, dez minutos, quinze 

minutos de jogo, dois a zero para a Hungria. Quer dizer... Aí houve um pênalti lá. 

Julinho saiu fora, Didi saiu fora, aí gritaram lá no banco: “Vai Djalma. Vai lá”.  E lá fui 

eu.  Eu fiz o gol, não é? Ficou dois a um, mas e se eu erro? Até hoje eu era tachado: 

“Ah, perdeu porque aquele negrão lá não tinha nada que bater pênalti. Perdeu, porque se 

faz dois a um, a gente empata e ganha o jogo”. Ficava que nem o coitado do Barbosa em 

1950, tomou aquele frangão, mas o que aconteceu para ele tomar... Igual em 1954, 

foram os dirigentes. Vamos jogar contra a Iugoslávia, estávamos batalhando lá, chega 

no vestiário, zero a zero o jogo. Chega no vestiário, os caras: “Tem que ganhar, tem que 

ganhar”. Chegou no segundo tempo, os iugoslavos só trocando a bola, nós correndo 

atrás. Acabou o jogo, nós saímos desolados, estamos desclassificados. Quando chegou 

no vestiário: “Há há, estamos classificados!”. Brincadeira, não é não? Então, é dirigente 

ruim. 

 

B.B. – Naquela época quem eram os dirigentes, 1954, 1950, o senhor lembra? 

 

D.S. –  [Inaudível] Barreto, era o médico. Zezé Moreira era o treinador... Eu não lembro 

assim de cabeça, só pegando... 

 

B.B. – João Vieira Filho? 

 

D.S. – João Vieira Filho, não. 

 

B.B. – Matias Neto? 

 

                                                
14 Trecho de difícil compreensão. 
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D.S. – Também não. Agora assim... 

 

B.B. – Não lembra. 

 

D.S. – Não lembro de nome. Mas de conversar, de trocar ideia, dialogar, não eram não. 

 

D.A. – E entre os jogadores, vocês conversavam? 

 

D.S. – Conversávamos, a gente tentava fazias as coisas. Mas sabe como é: “Ah negrão, 

você também, com papo furado. Os homens não estão falando nada, agora vai falar 

você?”. Quer dizer, eu novo na Seleção, quer dizer... Não tinha uma voz ativa tal. 

Depois não, vamos embora, conversar, bater papo. Aí já veio 1958, 1958 foi diferente. 

1958 Você tinha lá doutor Paulo Machado de Carvalho, doutor [inaudível], José de 

Almeida, que eram um... Eles dialogavam, a gente só batia papo, trocava... O que era 

bom, o que era ruim, quer dizer, para voce poder ganhar. 

 

B.B. – Djalma, então quando o senhor começou na Portuguesa, você fazia parte da 

Seleção de novos...  

 

D.S. - De novos... 

 

e como é que foi essa passagem para a Seleção principal?  

D.S. – É... Porque... 

 

B.B. - Foi natural? 

 

D.S. – Foi natural... Eu vinha jogando 

 

D.A. – Você lembra quando veio a convocação para a Copa de 1954? 

 

D.S. – Não, em 1952 nós tivemos o Pan Americano, no Chile. Da Portuguesa, fui eu, 

Brandãozinho, o Pinga e o Simão. Quer dizer então era... Djalma, eu era Santos, quando 
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cheguei no Pan Americano, eu era Santos, não é? Aí como tinha o Santos do Botafogo, 

que era o Nilton Santos15, aí ficou Djalma Santos e Nilton Santos, para não confundir. 

Aí que veio: “Djalma Santos, Nilton Santos, não sei o quê”.  Que era para não confundir 

os gringos lá quer dizer: “Dois Santos! Djalma Santos e Nilton Santos. São irmãos?” 

Não somos irmãos, ele é branco, eu sou “crioulo”. Como é que pode ser irmão? [risos]. 

 

B.B. – Quando chegou a Copa de 1954, o senhor já tinha sido, participado do Pan 

Americano de 1952, do Sul Americano de 1953, então a convocação já era esperada. 

 

D.S. – Já era esperada, já estava, quer dizer, [devia estar no meio, porque, que eu não 

fui... Fui convocado]16. 

 

B.B. – E na Portuguesa, como é que ia a Portuguesa nessa época? Ia bem, ganhava? 

 

D.S. – A Portuguesa ia bem. A Portuguesa tinha um time muito bom, mas era visada 

pelos próprios juízes, essas coisas todas, entende? Porque era mais o tempo do 

Corinthians. Então, a gente jogava... Eu me lembro uma vez, eu não vou dizer o nome 

de juiz porque já morreu não tem nada haver. Nós estamos jogando contra o 

Corinthians, aí jogo duro e tal.  A Portuguesa fez um a zero e tal. Aí eu estou vendo os 

jogadores do Corinthians: “O juiz, o...”. Aí pulou nosso goleiro, nosso zagueiro e o 

centroavante do Corinthians, nosso goleiro “tum”, o juiz [barulho de apito] “Pênalti”. 

Mas seu juiz: “Não, a mão é da defesa”. Fui conversar com ele: “Não, a torcida está lá, 

você vai deixar esse pessoal triste”. Quer dizer, gol. Aí ele virou para mim e falou: 

“Está vendo, olha lá” – vinte mil eram corintianos, a Portuguesa coitadinha, tinha uns 

três, quatro mil só – “Tá vendo, olha lá aquele povo todo contente”, quer dizer[risos]. 

Então, você tinha que aguentar essas gozações, entende? Mas era bacana. 

 

B.B. – E essa pressão da torcida, jogar pela Portuguesa que era um clube que não tinha 

uma torcida muito grande. E ter que enfrentar Corinthians, como é que era, se dava bem 

com isso em campo? 

 
                                                
15 Jogador do Botafogo entre 1948 e 1964. 
16 Trecho de difícil compreensão. 
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D.S. – Não, você até jogava mais ainda, para ver se calava o povo, né? [risos]. Não 

deixa eu fazer esses caras pararem de gritar aí. Aí dava pau, era bacana. 

 

D.A. – Em algum momento... Quando que você na sua infância torcia para o 

Corinthians... 

 

D.S. – Torcia... 

 

D.S.- Então jogar contra o Corinthians, contra toda essa torcida... 

 

D.S. – Não, aí era: “Agora eu tenho que ganhar, porque eles não me deram 

oportunidade” [risos]. O vingador. Negrão vingador. Vingar o que, não é? Não me 

deram oportunidade, agora vou ter que ganhar desse time, entende? Mas era bom. 

 

B.B. – E foi na Portuguesa que o senhor encontrou a sua posição?  

D.S. – É, na Portuguesa que...  

 

B.B. – Lateral direito. 

 

D.S. – Porque eu jogava no meio de campo, na Portuguesa. Aí eles contrataram o 

Brandãozinho, na época foi uma contratação... Né? Brandãozinho na Portuguesa. Eu 

falei: “Puta, E agora?”.  Aí falaram: “Olha negrão, você gosta de jogar de lateral?”, 

falei: “Jogo”. Aí, fui para a lateral direita. Eu, Brandãozinho, e o [inaudível]. E aí fiquei 

na lateral direita a vida toda.  

 

D.A. – Para você qual que era a diferença de jogar, de mudar nessas posições? Porque 

você começou também como zagueiro... 

 

D.S. – Zagueiro central.  

 

D.A. – Zagueiro central. Foi para o meio campo e depois para a lateral direita. 

 



Transcrição                                                                                               
 

 22 

D.S. – Meio campo. Eu marcava muito, entende. Marcava bem essas coisas toda,  então 

não havia muito problema. Saltava bem de cabeça.  

 

D.A. – Mas tinha uma adaptação, o treinador ajudou? Como é que era essa... 

 

D.S. – O treinador deu né... Ajudou um pouco, mas o resto era, tinha que ser a pessoa, 

eu mesmo. Então, me adaptei ali no meio, porque eu queria jogar, minha vontade era 

jogar. Não queria saber se era de centroavante, se era de lateral, se era de meio de 

campo. Onde tinha eu queria jogar, e sempre me esforçava para fazer aquela coisa 

direito né. Para agradar o pessoal, para ganhar o jogo. Aí eu ficava, quer dizer, dentro de 

campo lateral direito [inaudível]. 

 

D.A. –  O que você mais gostava de fazer? Porque você participou de muitos jogos pela 

Seleção, mas marcou poucos gols né. Você era uma pessoa mais da marcação, seu jeito 

de jogar... O que você gostava mais, em campo? 

 

D.S. – Não, eu gostava de atacar também ás vezes, de vez em quando, mas é que 

antigamente era difícil, porque jogava quatro, dois, quatro. Quer dizer, então você 

pegava uma linha: Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Quer dizer, aí você tinha 

que marcar, se não você vai bobear... O Botafogo: Garrincha, Didi, Amarildo, Zagalo. 

Quer dizer, você tinha que marcar.  Entendeu? Então era mais, era o quatro, dois, 

quatro. Você vai deixar um Pepe sem marcar? Quer dizer, então você atacava muito 

pouco, atacando sabendo que você tem que voltar para marcar. Tem uns atacantes aqui 

que são ferozes. No Corinthians, tinha um tal de [inaudível], que driblava barbaridade. 

Na ponta esquerda quer dizer, então, era isso. 

 

B.B. – Sua posição era mais fixa.  

 

D.S. – Era mais fixa, eu atacava muito pouco. Um dia o Aymoré Moreira falou para 

mim, na Seleção Paulista, no Pacaembu, nós íamos jogar contra os cariocas, então, tinha 

Garrincha na ponta direita, então ele falou: “Olha Djalma, não tem como, você vai jogar 
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de lateral esquerdo parar marcar o Garrincha”. Eu falei: “Ah seu Aymoré” [risos]. 

Porque o Garrincha era terrível né.  

 

D.A. – E você jogou? 

 

D.S. –  Joguei, ganhamos. Joguei lá de lateralzinho esquerdo. 

 

B.B. – Na Portuguesa como era a rotina de treinos? Como era o treinamento, era 

intenso? 

 

D.S. – É, e antigamente os treinamentos eram mais rústicos também, não é? Era você 

carregar o cara nas costas, abaixar, levantar. Na própria Seleção também, com o Paulo 

Amaral17, o nosso preparador físico, ele tinha uma vara grossa, a gente tinha que ir 

pulando, quem não saltava levava varada na perna. Nós treinamos no campo lá na 

Suécia, tinha aquela rampa de esqui assim, no inverno, não é? Que ficava lá em cima...  

Aqui tinha o campo e aqui estava os gols. Aí o Paulo pôs  a gente treinar para subir 

aquele negócio lá e descer, para impressionar, falei: “Ah, O homem aí está... O preparo 

está muito forte, está muito pesado”. Reunimos todos lá no negócio do [inaudível] esta 

meio pesado. E depois foi ver, por A mais B, que nós tínhamos razão né. Então, você 

não tem um diálogo, você não tem um dirigente, com quem você pode conversar, era 

difícil, era bravo.  Então você não... [inaudível] Ele chegava para você e falava: “É 

isso”. E é isso e acabou. Teve um dia, nós estávamos em São Paulo, no outro dia. Dia 

das Mães.  Aí fizemos aquela comissãozinha, não é? Ali no meio, aquela comissãozinha 

sem vergonha tal, conversar com os homens para ver, se o pessoal de São Paulo fica 

aqui, vai amanhã para o Rio. E o pessoal do Rio vai lá ver as mães tal, aquele negócio. 

Aí chegamos lá, a comissãozinha, e tal: “Olha o negócio é o seguinte, viemos propor 

isso, isso, dia das mães amanhã. vamos ver se o pessoal de São Paulo pode ficar aqui”. 

O Nascimento virou e falou: “Oh, meu voto é contra. Vocês vão tudo embora para o Rio 

de Janeiro, porque se eu tivesse que soltar vocês hoje, dar essa vantagem para vocês, eu 

tinha que soltar vocês todos os dias. Porque para mim, dia das mães é todos os dias. Eu 

gosto da minha mãe todos os dias’. Estava sério o cara. Então está bom, vamos embora. 

                                                
17 Preparador físico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958. 
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Porque o cara tinha, conversou, falou que era negócio sério. Me lembro lá em Viña Del 

Mar na Copa do Mundo, saiu e o Vavá tal, estamos sentado em um barzinho lá, desses 

que põem cadeira na rua, na calçada. Um copinho de vinho, passou esses cronistas, 

esses caras todos. Um cara lá do Rio, chegou no outro dia, que foi dia dos jornalistas tal. 

Chamou o assistente e falou que ele estava tomando vinho. Aí: “Djalma”. E eu: “Oi 

chefe, o que que há?”. “Você saiu hoje?”. “Não, saí ontem tomei um vinhosinho chileno 

que é uma maravilha”.  Ele virou para o rapaz e falou: “Olha.vem cá, você não toma um 

vinhosinho de vez em quando?”. “Eu tomo”. “Ele tomou, não fez nada demais”. Então, 

quer dizer, isso dava confiança. Na Copa do Mundo, de 1962, nós estávamos lá no meio 

do mato também. Aí, nós fizemos o penúltimo jogo, penúltimo jogo, viemos de trem . 

Porque eles queriam mudar a  gente para a cidade. Então, você está há quarenta dias em 

concentração, você já sabe o  buraco que tem no colchão da cama, a comida mal feita da 

mulher, já está acostumado [risos]. Como é que você muda de um dia para o outro, em 

três dias, [inaudíve], vai modificar tudo, não é? [inaudível] Mas como é que vai fazer, 

não dá tempo de chegar, de almoçar, almoçar onde? Então tinhaum trenzinho que 

passava alí, depois puseram frutas, tudo esses negócios, pararam o trem descemos ali na 

coisa, o ônibus pegou, fomos lá no estádio, ganhamos do Chile, voltamos para a nossa 

concentração. O último jogo, a mesma coisa. Pegamos o trenzinho, as malas feitas para 

ir lá para o Hotel, jogamos lá contra a Iugoslávia, Tchecoslováquia, campeão. Agora, se 

não tem esse diálogo, quer dizer, voltar todo mundo para a cidade. Aí vai ficar aquele 

burburinho de brasileiro: “Ah autógrafo, ah fotografia!”Você foge daquele... A sua 

mente foge da partida, agora ali não, você está sentado, está tranquilo, você vai no seu 

campo, você vai lá e joga: “Vamos lá ganhar o jogo”. Então tudo isso é união, é 

jogador, é treinador, é dirigente. Em 1962, o “crioulo”, o Pelé, ele teve uma distensão, 

[inaudível] falou: “O Pelé está fora da Copa do Mundo”, mas o “neguinho” queria jogar 

de qualquer jeito, e o Mário Américo18, com aquele tratamento dele, pegava uma toalha 

punha com água fervendo e torcia com vaselina na perna do “crioulo”. Aquilo queimou 

a perna do “neguinho” [inaudível]. Na véspera do jogo, foram lá em cima, Pelé, um 

monte de jornalistas, o Aymoré, o Nascimento falou: “O que é aquilo lá?” “O Pelé veio 

fazer teste”. Ele chegou no portão: “Pode voltar, não vai fazer teste nenhum, o médico 

já deu o diagnóstico, o Pelé não tem condição, está fora da Copa do Mundo”. Você 

                                                
18 Mário Américo, massagista da Seleção Brasileira entre 1950 e 1974.  
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entendeu? Então, se está fora, está fora. Ele falou: “E se o Pelé vai e não aprova, e a 

cara do Amarildo?”. Quer dizer, o Amarildo tem que ficar bem, não é?  Então, não. O 

Amarildo treinou, jogou, ganhamos a Copa do Mundo, até logo. Porque você tinha os 

dirigentes que você confiava e eles confiavam em você. Você tinha diálogo com eles, e 

eles aceitavam o seu diálogo, no certo ou errado, eles diziam: “Está errado, está certo”. 

  

D.A. – E essa que foi a mudança de 1950, 1954, para 1958, 1962. E 1966?  

D.S. – 1966 aí já foi outra coisa. Com o negócio do João Havelange ser presidente da 

FIFA, já teve mais regalias, mais festas, mais coisas né. Você tinha que... Você não 

podia... [inaudível] Porque já estava marcado. Chegamos na Inglaterra, já tinha mudado 

a concentração, por era voto lá... O dono da concentração já era um voto para o João 

Havelange, por causa do marketing, então você vai perder. 

 

B.B. – Nesses primeiros anos na Portuguesa, os jogos eram no fim de semana apenas, 

ou tinham jogos no meio da semana? 

 

D.S. – Era mais fim de semana.   

  

B.B. – Fim de semana. A rotina era treinamento ao longo da semana, e fim de semana 

concentrava para jogar. 

 

D.S. – Concentrava no sábado, ou na véspera do jogo, dependendo da partida 

concentrava dois dias antes. Eu gostava de concentração. 

 

D.A. – Onde que era a concentração? 

 

D.S. – Às vezes era em hotel, às vezes em um rancho, alguma coisa né. 

 

B.B. – E já havia essa presença da imprensa, do rádio... Como é que era? 
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D.S. – Mas era bem menor, né? Era mais tranquilo. Tinha lá o Solange Bibas, que era 

da Gazeta, tal que vinha [inaudível], fazia a e tal. Mas não tinha esse assédio que tem 

hoje né.  

 

B.B. – Você aparecia nas revistas... 

 

D.S. – De vez em quando aparecia nas revistas... Hoje não, hoje o cara está todinho... 

Que nem esse garotinho aí Neymar, está em todo lugar, só dá ele. Quer dizer, então, ele 

tem que ter uma pessoa que o oriente também, fora de campo, dentro de campo. Que 

nem esse jogo que eu estava vendo, ele entrou no campo de luva, né? Se é no tempo lá 

do “crioulo”, do Pelé, como tem o Zito. Ia chegar o Zito, o Gilmar, o Mauro: “Deixa de 

palhaçada rapaz, tira isso aí da mão”. Você entende? Então esse rapaz precisa ser 

orientado para não se perder. Tanto dentro como fora de campo. Ele tomou um cartão 

amarelo... Bom, mas isso já vai demorar para sair, para... 

 

B.B. – Simulou, parecia que tinha simulado uma falta... 

 

D.S. – Uma falta... Quer dizer, levou um amarelo. É um negócio que não... Se era um 

Zito, um coisa, caía de pau em cima dele. Não precisa, é garoto novo, está 

entusiasmado, a mídia está com ele, então ele faz mil e uma extravagâncias, não é? Mas 

vamos ver. 

 

B.B. – Então, teve esse período na Portuguesa, 1952 no Pan Americano, 1953 no Sul 

Americano, e aí convocação... 

 

D.S. – 1954 na Copa do Mundo, na Suíça. 

 

B.B. – … para 1954 na Suíça. Como é que foi a preparação aqui no Brasil, como é que 

foi isso? O senhor já era o titular da posição, como que isso se deu? Conta um 

pouquinho a Copa de 1954 para a gente. 
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D.S. – Não, não era bem o títular, porque tinham lá laterais também bons. Então, 

quando eu cheguei na Suíça, “Porque o Djalma... O Djalma... Que é o lateral!”. Aí 

disputei aquela Copa, teve esses erros todos, da nossa comissão, dos nossos... Que 

alguns jogadores logicamente aproveita também né. Você não pode segurar todo 

mundo, aí perdeu. “Ah porque o Puskás19, porque não sei o que...” Não foi nada de 

Puskás não, foi nós mesmo que perdemos, houve briga na saída do túnel lá entre os 

húngaros e brasileiro... [inaudível]. Mas é isso. 

 

B.B. – E aí para a Copa como é que foi a preparação? Vocês treinaram aqui, teve a 

eliminatória que vocês disputaram, aí se classificaram e treinaram aqui no Brasil... 

 

D.S. – Treinamos aqui no Brasil, uma temporada boa aqui no Brasil, e aí já fomos direto 

para a Suíça, em 1954. Fomos direto para a Suíça, e fizemos o resto do treinamento lá 

na Suíça. Por que? Porque era um clima mais frio né, para você se adaptar ao clima, se 

ia mais cedo.   

 

B.B. – E o grupo? Como é que era o grupo, a vivência interna. 

 

D.S. – O grupo muito bom, o grupo muito bom. Mas faltava... Se você queria conversar, 

você não... “Ah negrão, você que é mais velho na Seleção...”. Queria dizer àquele 

pessoal, que não era nada daquilo. “Ah negrão deixa isso para lá, os homens estão aí, 

estão na festa, vamos ficar nós aqui”. Então, você não pode segurar todo mundo. Aí vai 

e perde mesmo, bagunça. 

 

B.B. – Tinha um clima de rebelião? 

 

D.S. – Não era bem rebelião, é falta de... Como se diz? Não é preparo, é falta de... Da 

pessoa levar a coisa  a sério. Falta de seriedade na coisa. Quer dizer, você vem fazer 

uma entrevista comigo, então você tem que ter seriedade, uma coisa que você está... 

Puxar o que você quer saber né. Então na Seleção mesma coisa, você tem que ter uma 

                                                
19 Ferenc Puskás, jogador da seleção húngara, que tirou o Brasil da Copa do Mundo de 1954. 
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coisa com seriedade, você vai treinar com seriedade, você vai jogar, vai andar com 

seriedade, vai treinar com seriedade, só para você ter o resultado positivo. 

 

D.A. – E o Zezé? Porque o Zezé Moreira20 era o técnico... 

 

D.S. – O Zezé era o técnico, ele estava com aquela marcação por zona, quer dizer, não 

é? Eu quase não estava acostumado à jogar dessa maneira. Quer dizer, tinha que jogar 

de determinada maneira, talvez tenha complicado um pouco também né. E a própria 

falta de diálogo. 

 

D.A. – Quando você comentou que o Zezé foi um técnico muito importante para você, 

você...  

 

D.S. – Foi, foi... foi. 

 

D.A. –  Aprendeu o que exatamente? 

 

D.S. – Aprendi a parte disciplinar também né. Que eu já tinha um pouco, já tinha, então, 

com o Zezé eu conversava, trocava ideia, o jogador de futebol, essa coisa toda. O que 

tem que fazer, o que não tem que fazer, então quer dizer... Eu joguei até quarenta e um 

anos e eu era um cara chato também, negrão insistente [risos]. Mas por quê? Porque eu 

me cuidava, né? Me cuidava, treinava com vontade, com afinco. Respeitava o 

adversário. Logicamente que Você, às vezes, tem que fazer algumas coisinhas dentro de 

campo que o adversário não gosta. Mas isso é no decorrer da partida, se está ganhando, 

tem que fazer um pouco de graça. Me lembro uma vez – até hoje o pessoal do Palmeiras 

está: “Ah o Djalma, fez uma djalmada lá e o Palmeiras perdeu” [risos]. Nós estamos lá 

em Montevidéu, jogando contra o Peñarol21. Fim de jogo, estava na bica da área assim, 

peguei, levantei a bola, quando a bola subiu o cara veio e [tum], meteu lá no ferro. Um a 

zero para os homens [riso]. Os cara caíram de pau em cima de mim. Aí quando chegou 

no Pacaembu empatamos e eles foram campeões. Mas foi um negócio que eu não fiz 

assim por querer, fazer uma graça, era uma mania de levantar a bola, mas quando eu 
                                                
20 Treinador da seleção brasileira entre 1952 e 1955.  
21 Club Atlético Peñarol. Clube uruguaio. 
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levantei que ela subiu, o cara veio e deu. Deu sorte que acertou lá no gol do Valdir, 

perdemos de um a zero. E até hoje o pessoal do Palmeiras fala: “Perdemos por causa da 

djalmada” [risos]. Mas são coisas do futebol. 

 

B.B. – Na Copa de 1954, havia... Como é que era, havia uma expectativa da população 

de ser campeão. Bom, o Brasil tinha tido a frustração de 1950. Vocês sentiam esse 

peso? O Getúlio Vargas receber vocês antes da partida, de ir para a Suíça. Vocês 

sentiam essa... 

 

D.S. – Sentia não, éramos obrigados a sentir porque todo dia os caras faziam reunião. 

Eles não ficavam com a gente lá em cima, na concentração, eles subiam. Então toda 

hora: “Panana, panana, porque isso”. E tinha lá a santa, não é? “Ah porque a santa, 

Nossa Senhora”. “Ah você é católico”. Agora, eles não sabiam nada, não sabiam que se 

a gente empatasse com a Iugoslávia, estava classificado. Então, por aí você vê que a 

coisa não... Não podia dar certo. Os dirigentes ruins, os jogadores mal orientados, aí 

perde. 

 

D.A. – Mas essa sensação de que não ia dar certo, era sensação do momento ou você 

percebeu isso depois? Você tinha essa sensação? 

 

D.S. – É do momento, do momento... Porque você via as coisas erradas: “Isso não vai 

dar certo”. Não vai... 

 

D.A. – Os jogadores percebiam isso? 

 

D.S. – A maioria, alguns jogadores né. Aí você queria trazer o jogador: “Ah, Djalma 

deixa isso para lá”. Você entendeu? Tem que ser um negócio mais rígido, mais certo, 

mais aberto. Com diálogos entre o treinador, o jogador, o dirigente, essas coisas que 

vem nessas outras Copas que ganhou. Porque? Porque bem orientado. Tinham esses 

dirigentes, que você tinha respeito, eles te respeitavam também. O Brasil vai e ganha. 
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B.B. – O Brasil começou a Copa de 1954 muito bem. Ganhou do México, de cinco a 

zero... 

 

D.S. – É, ganhou do México... 

 

B.B. – Onde foi essa primeira partida? Em que cidade, o senhor lembra? 

 

D.S. – Eu acho que foi Zurique. 

 

B.B. – Zurique? 

 

D.S. – Zurique. 

 

B.B. – E como é que era o clima assim... O estádio, o jogo, tinha, era cheio?  

 

D.S. – Era cheio, cheio. 

 

B.S. – Tinha torcedor do Brasil, como era isso? 

 

D.S. –Do Brasil não tinha muita gente não,não tinha não. Acho que só tinha a senhora 

do Didi, a Guiomar [risos]. Proibiram de ela entrar no hotel, proibiram ela de entrar na 

concentração. O Didi, que Deus o tenha, ele fez greve da fome, porque não deixaram a 

Guiomar, esposa dele entrar na concentração. Aí a gente levava um sanduíche por baixo 

do... [risos]. Crioulo sem vergonha, né? O Didi, Mas era boa gente. 

 

D.A. – Mas aí a greve deu certo? A Guiomar pôde entrar? 

 

D.S. – Não entrou não... Não entrou não. 

 

B.B. – Aí nessa Copa teve o Didi, Pinheiro, o Índio... 

 

D.A. – Castilho... 
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D.S. – Castilho, Mauro, Maurinho, Melino, Aratí.  

 

B.B. – Que era lateral direito... 

 

D.S. – É... Era lateral direito. 

 

B.B. – Foi seu reserva22... 

 

D.S. – Foi, foi. 

 

 

[FIM DO ARQUIVO 1] 

 

B.B. – [inaudível] na Copa de 1954. Então teve esse primeiro jogo contra o México. O 
Brasil ganhou... 

 

D.S. – Aí, veio... 

 

B.B. – O segundo jogo, foi onde? 

 

D.S. – Foi a Iugoslávia. 

 

B.B. – Foi contra a Iugoslávia. O senhor lembra que cidade? 

 

D.S. – Não lembro, não. Não sei se foi em... Não, [inaudível] não era Suécia. Não estou 
lembrando, não, onde foi acidade esta. Assim no momento, me foge.  

 

B.B. – Aí, veio o jogo com a Iugoslávia. Era uma seleção que impunha respeito? 

                                                
22 O reserva de Djama Santos, na Copa de 1954, era Paulinho de Almeida. 



Transcrição                                                                                               
 

 32 

 

D.S. – Era uma seleção muito boa. Era uma seleção que impunha respeito, mas dava 
para o Brasil ganhar. Mas, aí, que houve aquele negócio de ter que ganhar de qualquer 
jeito, de qualquer maneira... Periga de perder até o jogo. Querendo ganhar, ganhar, 
ganhar... Quer dizer, [inaudível]. [Vai no alojamento]23 cabisbaixo. Volta para o campo. 
Vamos ver agora, e “tá, tá, tá”. Termina o jogo, você está arrasado. Eu perdi 5 quilos.  

 

D.A. – Nesse jogo? 

 

D.S. – Nesse jogo, quer dizer... Porque eu transpirava muito... Entrei com 72, saí com 
uns 68. Aí, que vieram saber: “Não, está classificado”. Então, você fica bronqueado, né? 
Você olha para a cara de um dirigente daqueles e você quer, às vezes, até brigar, falar 
umas bobagens né, mas tem que aguentar a mão. Porque você entra no vestiário, todo 
mundo rindo, falando “Que esses caras estão rindo de quê?”. “Haha, estamos 
classificados! Empate classifica os dois”. Ah! Agora não adianta nada. Tem que ver isso 
antes. E aí, vem o jogo com a Hungria, tal. “Porque o Puskás24... Porque o Puskás faz 
isso, o Puskás faz aquilo...”. O Puskás nem jogou. O Puskás estava machucado. 

 

B.B. – Contra a Iugoslávia, quem tinha feito o gol da seleção brasileira? 

 

D.S. – Foi zero a zero.  

 

B.B. – Achei que tivesse sido um a um. 

 

D.S. – Zero a Zero. Aí, outra coisa foi aquela porcaria: quatro a dois para eles. Contra a 
Hungria. Mas é porque “os húngaros fazem isso, os húngaros fazem aquilo, porque o 
Puskás é...”. [Isso é de]25 ficar ouvindo lorota a noite toda. 

 

                                                
23 Trecho de difícil compreensão. 
24 Ferenc Puskás Biró. Atacante da seleção húngara na Copa do Mundo de 1954. 
25 Trecho de difícil compreensão. 
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D.A. – E na seleção brasileira desses jogos, quem eram as lideranças no campo? Quem 
que gritava mais? Como é que era jogar com esse time? 

 

D.S. – Eram o Didi, o Bellini, que eram mais... O Zito sempre foi uma liderança. Porque 
o líder do campo não é fazer o líder, o líder é nato né. Você vê: hoje está difícil de você 
ver um líder dentro de campo, que chega e põe os caras na linha né. Sempre tem que ter, 
na equipe, dois ou três que trazem o jogador para dentro da equipe. Por isso que 
[inaudível]. Você vai falar com o jogador, ele já... Talvez ele responda até mal para 
você né. Então, é o que está faltando: respeito, uma liderança mais rígida. Agora, que o 
nosso futebol... Tomara que esta Copa, aí, que vem agora, vamos ganhar. Senão, o 
negócio vai ser... 

 

B.B. – A Hungria tinha sido campeã olímpica em 1952. O que ela trouxe de novo no 
futebol, naquele time? Tinha uma forma de jogar ou era talento dos jogadores... 

 

D.S. – O talento dos jogadores. Que eles já vieram com uma equipe já montada. Uma 
equipe que... Eles perderam por excesso de confiança, porque foram jogar... Eles 
meteram nove a zero na Alemanha nas coisas de final26. Aí, chegou no final, a 
Alemanha... [faz barulho de explosão] Aí, diz: “Não, porque Fulano estava dopado”. 
Não, ganhou! A Alemanha chegou e... Por quê? Porque a Hungria achou que já tinha 
ganho o jogo. A Alemanha... Ganharam. Aí é que eu digo: é a [falta] de um dirigente. 
Eu vi essa Copa que nós fizemos agora, na África, aí. Quem é que era o dirigente? 
Quem era o chefe da delegação, você fala... Você nem fica sabendo, porque quem era da 
delegação era esse que era do Corinthians, agora. Quer dizer. “O Kaká jogou 85% das 
suas possibilidades físicas”. Então não pode jogar, o meu! O cara disse: “Não, está 
fora”. O cara tem que estar 100%. Agora, 85% da sua possibilidade de jogo, então... E 
outra, entra, lá, o reserva: “O que é que ele está fazendo aqui?”. Então não tem esses 
caras que... No caso, o Carlos Nascimento27: “Não, o Pelé está fora do mundo. O 
médico já deu o diagnóstico”. Está fora, está fora. Acabou. Não vem com meio termo: 
“Talvez ele possa jogar, talvez não”. Ou joga ou não joga. Não faltou, vai e perde. E não 
tem um dirigente, uma organização, uma diretriz de trabalho. 

                                                
26 O jogo entre Hungria e Alemanha na Copa de 1954 terminou com o placar oito a três. Djalma está 
provavelmente confundindo a partida com o jogo entre Hungria e Coreia do Sul, cujo placar foi nove a 
zero para o país europeu. 
27 Supervisor técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958. 
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B.B. – Então houve uma intimidação da seleção brasileira perante os húngaros? Teve 
uma sensação de “eles são bons, então o time se encolheu? 

 

D.S. – Teve mais receio né. “Pô, os húngaros e tal. Então nós estamos roubados. O que 
nós vamos fazer?”. Quer dizer, você fica ouvindo aquele negócio: “porque o Puskás, 
porque Fulano, porque o outro vai fazer isso, porque fez aquilo”. “Gente, estamos 
mortos, então. Então já perdemos o jogo”. Não, vamos conversar: eles tem lá e nós 
temos aqui, também. Vamos ser. Mesmo que você não seja, você cresce um pouco na 
parada. 

 

D.A. – Vamos acreditar, não é? 

 

D.S. – Vamos acreditar que nós somos mesmo, não é? [risos] Mas é isso: então vai e 
perde. 

 

B.B. – É, e a Hungria fez dois a zero... 

 

D.S. – Pênalti. 

 

B.B. –  o senhor fez um de pênalti, e aí... 

 

D.S. – Se eu erro, até hoje “nêgo”... “Aquele negrão sem vergonha, lá. O que vai fazer. 
O que vai fazer ele, lá. Vai bater pênalti”. Eu é que fiz né.  

 

D.A. - Tinha, nessa seleção, um batedor oficial? Era o Didi? 
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D.S. – Era o Didi, era  outro lá, o coisa lá, o Julinho. Mas, na hora H, eles saíram fora. 
Na hora em que o negócio esquentou... [O Sardinha ficou]28: “Vai, Djalma!”. Lá do 
banco, todo mundo: “Vai, Djalma!”. [risos] “Eu?”.  

 

B.B. – Não era o técnico que decidia, eram os jogadores mesmo, entre vocês... 

 

D.S. – Não, lá no banco é que me gritaram. No banco que gritou: “Vai, Djalma!”. 
“Eu?”. “É”. Falei: “É agora”.  

 

B.B. – Aí, depois, a Hungria... 

 

D.S. – Aí, fez três a um. Três a dois, quatro a dois, ganharam. Mas não tinha jeito de 
ganhar, não.  

 

B.B. – E o senhor acha que, talvez, também, essa marcação por zona que o Zezé 
Moreira29 introduziu também dificultou... 

 

D.S. – Não. Foi a cabeça dos próprios jogadores. A  cabeça de delegação que não estava 
se batendo. Coisa com coisa. Jogador com dirigente e dirigente com jogador. Então, 
havia muita desconfiança de coisas e... 

 

B.B. – O problema não era com o técnico, era com os dirigentes? 

 

D.S. – Não, era dirigente. Os homens vinham conversar: “Você viu Fulano?. O 
dirigente, lá, Fulano de Tal, fala bobagens 'a rodo', fala bobagem”. Então, não havia 
entrosamento. Você vai e perde. [Perde todas e, imaginou, arruma direitinho as coisa.]30 
Mesmo sendo aqui, vai ser “brabo”. Vai começar agora, essa Copa... É agora, né? 

 

                                                
28 Trecho de difícil compreensão. 
29 Treinador da seleção brasileira entre 1952 e 1955. 
30 Trecho de difícil compreensão. 
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B.B. – Copa América. 

 

D.S. – Copa América. Então, você vai fazer uma... Você vai fazer parâmetro de como 
vai ser e tem que ser. Porque vai ser uma Copa difícil. Porque o páreo, também, só tem 
Argentina e Uruguai. Os outros... Mais ou menos um Paraguai, agora Bolívia... Quando 
saía em excursão por aí, ganhava deles todos. Era bacana. A gente chegava lá no Peru, 
[risos] batia neles e ia embora. 

 

D.A. – Mas como é que era a rivalidade com a Argentina e com o Uruguai, por 
exemplo? 

 

D.S. – Sempre houve rivalidade, sempre houve... O Uruguai é mais “brabo”. O Uruguai 
é mais... O Uruguai, a gente partia para cima deles e [grunhidos], o Uruguai já vinha 
para cima de você, também. Agora, a Argentina, [a gente]31 fazia alguma coisa, 
[inaudível]: “Che, negro, qué pasa? Vamos jugar fútbol”. [risos] Eles eram mais 
milongueiros32. “Che, negro, qué pasa? Vamos jugar fútbol”, com aquela vozinha dele, 
milongueiro. Eles são de amargar, [você pode ir]33. Agora, o Uruguai, não. Você partia 
e eles partiam para cima de você, também. Eles pegaram aquele negócio, aquelas 
[ganas]34 de Obdulio Varela35, que veio no Maracanã e ganhou no grito. Todos os 
uruguaios queriam ganhar no grito, na força, na raça, então, quer dizer, o futebol deles 
foi caindo.  

 

B.B. – E tinha essa sensação de vingar a derrota de 1950, depois, quando jogava contra 
o Uruguai? 

 

D.S. – Tinha. No começo, tinha. “Não, vamos lá vingar...”. Vingar... Não é Zorro, não é 
nada. O Vingador. [risos] Não é não? Ah, o vingador. Vai tomar banho.  

 

                                                
31 Trecho de difícil compreensão. 
32 Pessoa que dança tango ou tipo de tango dançado em algumas partes de Buenos Aires. 
33Trecho de difícil compreensão. 
34Trecho de difícil compreensão. 
35 Capitão da seleção uruguaia de 1950. 
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B.B. – Então, o Brasil foi eliminado contra a Hungria em 1954. E como é que foi voltar 
para o Brasil? Como foi recomeçar depois... 

 

D.S. – Tudo triste né. Cabisbaixo, bombardeado. “E agora? O que eu vou falar lá em 
casa?”. Todo mundo ia te perguntar. Como é que foi, como é que não foi, como é que 
perdeu, por que perdeu? [inaudível] 

 

D.A. - Nesta época você já estava casado com a sua primeira esposa? 

 

D.S. – Em 1954? 

 

D.A. – É. 

 

D.S. – Não, não... Ainda não. Só fui casar depois da Copa do Mundo de 1958. Eu sou 
bobo? [risos] Tão concentrado aqui... 

 

D.A. – Está certo. 

 

D.S. – Tão concentrado, aí, na coisa. 

 

D.A. – [inaudível] suecas. [risos] 

 

B.B. – Então voltou para a Portuguesa. Voltou a jogar pela Portuguesa. Em 1954... 

 

D.S. – Portuguesa. Em 1954 e em 1958, também. Voltei para a Portuguesa. 

 

B.B. – E aí, ganhou títulos... Como é que foi nesse período? 

 



Transcrição                                                                                               
 

 38 

D.S. – Aí, a Portuguesa comprou o Canindé36. Então, precisava de grana. Então, tinha o 
Corinthians, o Fluminense e o Palmeiras. E aí, me venderam para pegar uma grana para 
arrumar o Canindé, entendeu? Para ajudar a... Porque comprou o Canindé do São Paulo. 
Era do São Paulo aquele Canindé. A Portuguesa comprou. Então me venderam para o 
Palmeiras. Aí, eu fui para o Palmeiras. 

 

B.B. – Você queria ir para o Palmeiras? 

 

D.S. – Não, eu queria... Eu queria ir. Porque eu tinha amigos lá, no Palmeiras, e não 
tinha no Corinthians, nem no Fluminense. No Palmeiras tinha o Brandão, que foi meu 
treinador na Portuguesa, o Julinho, que jogou comigo na Portuguesa... Quer dizer, vou 
para a Portuguesa. E houve esse monte de coisa, que não aceitava “crioulo”, essas 
coisas. Aí, eu falei: “Vamos embora”. 

 

B.B. – O Palmeiras era um clube... 

 

D.S. – Mais fechado, né? Mas era um clube muito bom. 

 

B.B. – Que tinha uma origem italiana... Talvez por isso [inaudível]. 

 

D.S. – É. Mas foi um clube espetacular. 

 

B.B. – Mas o senhor não sentiu nenhuma resistência... 

 

D.S. – Não, não...  

 

B.B. – Foi bem recebido... 

 

                                                
36 Estádio Doutor Osvaldo Teixeira Duarte, ou Estádio do Canindé. Localizado na cidade de São Paulo. 
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D.S. – Bem. Inclusive, até cheguei a ser capitão. Entrava lá na... Depois chegou o 
Ademar Pantera37. Não sei se você já ouviu falar em Ademar Pantera. Era um “crioulo”, 
também. Ele veio de Presidente Prudente. Quando ele chegou no Palmeiras, eu falei: 
“Ademar, aqui o negócio tem que andar direitinho e tal”, [grunhidos de reclamação]. Aí, 
o treinador falou assim: “Temos aqui Ademar Pantera, que é um que veio de Presidente 
Prudente, é um bom reserva, tal, não sei o que...”. Mas Ademar era um bom jogador, 
cresceu... Aí, Ademar era... Ele morava perto da minha casa. “Como é, Ademar? Vamos 
treinar?”. “Não, não vou treinar hoje, não”. “Por quê?”. “Não. Agora vão ter que me 
aguentar. Quando eu cheguei aqui, falaram que eu era reserva”. Falei: “Crioulo, está 
tudo errado”. [grunhidos de reclamação] Quando viajava, sempre comprava um 
negocinho, uma lembrancinha para aqueles empregados, lá. Uma moedinha, um 
distintivinho... Uma coisa de um real, um cruzeiro. E um dia estava um carnaval lá no 
Palmeiras. Cheguei [inaudível] e o Ademar Pantera estava atrás. E o porteiro era o 
Pedro, um motorista do ônibus que levava a gente. Aí, eu cheguei: “Ô, Djalma!”. “E aí, 
Pedrão?”. E aí cheguei e dei uma bandeira do Atlético. Pedro: “Cadê o seu...”. “Não, eu 
sou o Ademar Pantera”. “Não, não. Você precisa...”. Quer dizer, ele quis se vingar do 
Ademar. Eu falei: “Deixa ele [inaudível] Ademar”. “Ô, Djalma, então vai”. O “crioulo” 
ficou “numa bronca”. “Esse cara pensa que é o quê?”. “Não, Ademar, eu falei para você 
que o negócio é... Não custa nada tratar a pessoa direito, de bem”. Aí, ficou de bronca. 

 

D.A. – E você, nessa época, ainda morava na mesma casa lá na Parada Inglesa ou já 
tinha mudado de... 

 

D.S. – Não, quando eu fui... Eu já tinha... Na Portuguesa, eu morei lá no Canindé, e no 
Palmeiras, eu morei lá perto do Palmeiras.  

 

D.A. – Você foi mudando de casa... 

 

D.S. – De casa e bairro. Procurar a minha tranquilidade. 

 

B.B. – Os jogadores moravam perto do clube? 

 

                                                
37 Ademar Miranda Júnior. Atacante do Palmeiras entre 1964 e 1967. 
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D.S. – Não, não... Eu que gostava de morar sempre perto do clube né. Aí, quando nós 
fizemos lá na concentração, o cara falou: “Não, se for campeão tem uns dias aqui de 
folga de graça”. Aí, fui campeão, aproveitei e casei. [Parece mesmo]38 o que vocês 
falaram aí. [risos] De graça. 

 

D.A. – E você tinha uma vida... Bom, você treinava bastante, jogava bastante pelos 
clubes e também pela seleção, desde cedo. Nas horas de lazer, o que você fazia? Você 
também jogava bola assim, na rua, com os amigos? 

 

D.S. – Não, não... Eu procurava um lazer que não afetasse em nada o meu físico, o meu 
coisa. Que nem: “Vamos na balada, vamos nisso, vamos naquilo”. Logicamente que 
não, não é que não ia, também. De vez em quando a gente ia, mas quando tinha um 
espaço maior de você entrar sem fazer exagero. Então, ia lá. Tinha lá, em São Paulo, um 
bailezinho lá de “crioulo”, que era o Campos Elísios. E eu ia lá, ver a “crioulada toda”. 
“Ô, rapaz, tudo bom? Tchau, tchau”. Tinha uma mesinha lá para mim. Então era bacana. 
Mas sem exagero né. Porque o cara fazer coisas exageradas, tudo faz mal. Se beber água 
demais, você morre afogado. Então você tem que... Quer dizer, já estou para fazer 83 
anos. Está brincando? 

 

B.B. – E dançar? O senhor gostava de dançar? 

 

D.S. – Gostava, mas não assim, de chegar e me... Ficar a noite toda. 

 

B.B. – Pé de valsa. 

 

D.S. – Pé de valsa. Dança lá e tal, dava uns passinhos. Ia e voltava. Dentro de um limite. 

 

D.A. – Os seus amigos eram os amigos do clube... 

 

D.S. – Brandãozinho. 

                                                
38 Trecho de difícil compreensão. 
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D.A. – ...da Portuguesa, ou tinha uma turma fixa... 

 

D.S. – Brandãozinho. E saía. Crioulo, Brandãozinho e [Cicinho]39, a gente saía. O 
Mário Américo era o massagista. O Mário Américo era muito dedo duro. [risos] O 
Mário Américo era terrível. Boa gente. Um dia ele viu a gente em um baile lá, eu e o 
Brandãozinho. Ele era massagista da Portuguesa. “Ô, Mário, aguenta a mão”. Chegou 
na terça-feira, estamos lá no treino, aí tem o [inaudível] [Neves, que era o treinador da 
Portuguesa]40, ele olhou e falou: “É, uns e outros lá no Campos Elísios... Não é, seu 
Djalma e seu Brandãozinho?”. Eu falei: “Mário Américo”. [risos] Era boa gente, o 
“crioulo”, mas era...  

 

B.B. – O senhor falou da São Paulo dessa sua infância, dos campos... Como é que era 
nos anos 1950, São Paulo? Mudou muito? 

 

D.S. – Ah! Mudou bastante. Mudou demais. Já não existe mais espaço para a criançada.  

 

B.B. – Mas nessa época dos anos 1950, que o senhor foi jogador do Palmeiras, como é 
que era a cidade? Já tinha... Em relação à sua infância, já tinha mudado muito?  

 

D.S. – Já tinha mudado, também. Já estava mudando né. Aquela coisa de... Então, já 
estava retirando, começando a tirar os espaços da criançada. Lá no meu bairro, já 
fizeram a rua, já asfaltaram a rua, já fugiram com aquela bolinha de gude, lá, aquela que 
a gente... Então foi mudando. E, hoje, está tudo apertado. [risos] Está “brabo”. Eu faço 
mais é a escola de futebolzinho, aqui, para a criançada... Agora eu parei um pouco, 
porque a escola que eu tinha era no Banco do Brasil, na AABB, que era na BR-050, que 
é estrada. Vai para São Paulo. E, outro dia, quando eu vinha vindo de carro, eu vi uns 
meninos de uns 15 anos – garotos – de bicicleta na estrada. Zum, zum. Aí, eu falei: 
“Parei”. Porque morre um moleque desse aí: “Djalma vai fazer aqueles treinamentos 
para criança lá naquele campo lá na estrada...”. Aí, eu fui obrigado a parar. Estou vendo 
com a prefeitura se arrumo um ônibus para levar esses meninos. Obviamente, esses de 

                                                
39 Trecho de difícil compreensão. 
40 Trecho de difícil compreensão. 
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15 anos. O menor, não, o pai leva. Agora, esses  15, 14, 15 anos, eles são umas feras.  
Então você tem que ter cuidado.  

 

B.B. – Então terminou a Copa de 1954 e o senhor continuou jogando pela seleção 
brasileira nos campeonatos sul-americanos... 

 

D.S. – No sul-americano de 1955... 1957, teve um sul-americano lá em Lima, no Peru. 
O Brasil perdeu para o Paraguai.  

 

D.A. – Que foi quando o Pelé também estreia na seleção, não é? Nesse sul-americano 
no Peru, não foi?  

 

D.S. – O Pelé? O Pelé foi no sul-americano? Agora você me complicou, viu? 

 

B.B. – Bom, mas aí, começam a aparecer o Garrincha, o Pelé, pouco a pouco, e aí, 
chega a Copa de 1958, não é? Um ano antes tem essa em Lima, o Brasil perde... 

 

D.S. – Mas em 1958... [Quer ver em]41 1958. Você vê a coisa como é que é: em 1958, o 
Pelé machucou em um treino contra o Corinthians, em que Ari Clemente42 deu uma 
pancada no “crioulinho”. O joelho do “neguinho”. Mas o doutor falou: “Não, ele 
recupera”. Como de fato recuperou. Se é o contrário, quer dizer, não: já cortariam o 
Pelé. Mas o doutor falou: “Não, ele recupera. Não tem problema”. Mas nesse negócio, 
aí, de Copa do Mundo de 1958, foi mais difícil você voltar para casa do que ganhar a 
Copa. Foi “brabo”. Porque o avião não tinha essa autonomia de voo como tem hoje. 
Nós estamos lá na Suécia, Suécia... Vai... Que nada. Suécia, Paris, Itália, Portugal, 
Dacar, Recife... Quer dizer, então, quando nós saímos em 1958, primeiro ficamos dois 
dias lá na Suécia, aí, “Vamos embora!”. Paramos em Portugal. Aí, estava aquela 
euforia, aquele pessoal... “Parada”… Descemos lá em Portugal e fomos lá no Estádio da 
Luz43. Apesar44 de que quando o nosso... Assis era um “crioulo” grandão, forte, 
“crioulo”. Ele pôs a cara na porta, o Assis, os caras: “Pelé!”. Agarraram o “crioulo” e... 
                                                
41 Trecho de difícil compreensão. 
42 Ex-lateral esquerdo do Corinthians 
43 Estádio do Sport Lisboa e Benfica, ou Estádio da Luz. Localizado em Lisboa. 
44 Trecho de difícil compreensão. 
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[risos]. Aí, viram que não era o Pelé, largaram o “crioulo” no chão. Aí, lá fomos nós 
para o Estádio da Luz. Voltamos para o avião já meio bombardeados. Lisboa - Dacar. 
Em Dacar não teve nada, não. Os franceses eram... Recife, descemos. Chovendo. 
Precisaram botar a gente dentro de uns ônibus. Fomos lá em um clube. [Vira, vira e 
toma]45. Entramos por cima de caminhões, chovendo e tal, está tudo sujo. Aí, voltamos 
para o avião. Agora vamos descer na Bahia... Não, aí não. Bahia, também, não. Aí  é 
demais já. Aí, não descemos na Bahia. Aí, descemos em um avião para o Rio de 
Janeiro. Quando chegamos em Campos, aqueles aviõezinhos da FAB: “zum, zum, 
zum”. Fazendo... Na frente do avião. Eu falei: “Vai bater. Eles não querem que a gente 
chega não”. Brincadeira. Descemos lá no Rio de Janeiro. E para chegar no hotel? 
Bacana aquele povo todo. Você fazia as necessidades em cima do caminhão, lá, do 
ônibus. [risos] 

 

D.A. – Não podia parar nem para isto. 

 

D.S. – Não tinha parada, não. Eu sei que demoramos, aqui, para chegar, umas dez horas. 
Eu cheguei no hotel cinco horas da manhã. Muito sujo. Uma sujeira... Para São Paulo, 
sete horas eu pego o avião e saio para São Paulo. Os do Rio, eu ficava lá no Rio. Nós, 
de manhã cedo, já pegávamos o avião e fomos para São Paulo. Chegamos em 
Congonhas. Aquilo está assim. Puseram a gente em cima de caminhão, outra vez, dos 
bombeiros. Até chegar no Pacaembu... Nossa Senhora! Eu sei que, quando chegou no 
Pacaembu, os caras da Parada Inglesa, que moravam lá, me roubaram, me meteram 
dentro de um carro e, “ó”, foram embora. Isso aí três dias depois de sair da Suécia. Aí, 
eu chego lá, no meu bairro, e eu tinha que ficar lá. [inaudível] Foi “brabo” para chegar, 
viu? Mas foi bacana. 

 

D.A. – E essa sensação de ter conquistado esse título... 

 

D.S. – É bacana, né... é bacana. Você vê aquele pessoal todo satisfeito, rindo e coisa 
assim. E lá, mesmo, lá na Suécia: “Já pensou, lá no Brasil, a essa hora, o pessoal 
tudo...”. Aqueles “bebuns” chegam e... Agora é coisa para tomar, mesmo. “Por que você 
está bebendo?”. “Alegria, alegria!”. Mentira, o cara gosta de uma caninha. [risos] 

 
                                                
45 Trecho de difícil compreensão.  



Transcrição                                                                                               
 

 44 

B.B. – Isso aí é desculpa. 

 

D.S. – Desculpa. Desculpa do “bebum”. [inaudível] “Bacana. É brasileiro?”. “É”. 
“[inaudível] vamos para a festa”. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? “Você 
não bebe?”. “Não. Não vou beber, não”. “Mas é...”. “Mas não vou”. Se eu for beber em 
tudo quanto é festa, estou liquidado. Nem adianta... Não. [inaudível] 

 

D.A. – Mas você era mais disciplinado. Mas os seus companheiros de equipe se 
entregavam mais à festa assmim? Como é que era? 

 

D.S. – Tinha alguns que gostavam um pouquinho de festa, sim. Mas a gente controlava 
este pessoal. Fazia ver a eles que o negócio era um conjunto, não era ele. “Fulano, para. 
Tem horário para isto, tem horário para aquilo”. Quer dizer, esse pessoal... Que nem o 
Garrincha. O Garrincha, se deixava, ele... Era um garoto, era uma criança, um... Se 
falasse para o Garrincha: “Garrincha, vamos à igreja”, ele ia. “Garrincha vamos aqui”, 
ele vai. “Vamos dançar”, ele ia. “Vamos beber”, ele ia beber. “Vamos tomar leite”, ele 
ia. Era uma pessoa que era... Para ele, tudo... Era uma vida de... Era dele, mesmo. Ele 
sempre queria que tivesse uma pessoa orientando ele. Tanto é que morreu, coitado.  

 

B.B. – No Botafogo, o Nilton Santos... 

 

D.S. – O Nilton Santos segurava. Tinha o Nilton, tinha o Arati... Seguravam o Mané. 

 

B.B. – Então teve esse final da Copa que foi só alegria, só festa, mas como é que foi o 
início: a convocação, a preparação... Como é que foi esse momento inicial para a Copa? 
O senhor falou que teve uma organização maior. Vocês fizeram jogos na Itália. 

 

D.S. – O Violino... Conversamos com os dirigentes e tal, para ver as diretrizes deles. 
Então nós fomos fazer um amistoso. Fizemos um amistoso na Itália. E, até aí, o jogo foi 
em]46 Firenze47. Um em Milão, outro em Firenze. Em Firenze, o Mané, o Garrincha saiu 

                                                
46  Trecho de difícil compreensão.  
47  Florença. 
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do time por causa disso. Nós jogamos, lá, contra a Fiorentina. Um jogo tá fácil lá. O 
Garrincha pegou a bola, driblou, tal, tal. Aí, o líbero tal, driblou lá, e o goleiro... O gol 
está aqui, ele parou a bola aqui. Aí, esperou o cara chegar, driblou e fez o gol. Quer 
dizer, chegou no vestiário, os caras estavam “uma fera”. O Paulo Amaral, o Paulo 
Machado de Carvalho, o Carlos Nascimento... “Não, esse aí não tem espírito de seleção, 
de ganhar a Copa”. Ele saiu do time por causa disto. Porque “ele não está preparado 
para disputar uma Copa do Mundo”. [riso] Mas chegou uma hora em que não tinha mais 
jeito, em que o outro não estava muito bem, o Joel, machucou, aí entrou o Mané. Quer 
dizer, o Garrincha, ele estourou. O Pelé! O Pelé saiu machucado daqui, estava fora da 
Copa do Mundo, depois que ele entrou. Bem depois.  

 

B.B. – E, desta vez, já foi outro técnico? Não foi mais o Zezé Moreira. Já era... 

 

D.S. – O Feola. 

 

B.B. – O Feola. Que já vinha sendo... Em 1957, já era ele? 

 

D.S. – Não. Em 1957 ainda era o Zezé. 

 

B.B. – Por que ele entrou, o Feola? 

 

D.S. – Porque houve um diálogo entre eles, entre os dirigentes de São Paulo, do Rio... 
Então o treinador foi lá, de São Paulo, o chefe foi o de São Paulo, o outro foi lá do Rio... 
Então entraram em um acordo... Eu sei lá como é que foi que formaram essa comissão 
técnica. Que deu certo. Pessoas... O Ernesto Santos, que era o espião. Ele via o jogo, 
quer dizer, então ele... Mas não tinha televisão, não tinha nada. Então tinha o espião, 
que era o Ernesto Santos. Aí, quando chegava... “Professor, e o...”. “'Vixe'! O 
adversário é terrível. Faz isto, faz aquilo, coisa aqui, coisa ali... Tem que ter cuidado e 
tal”. No jogo... Eu joguei contra a Suécia, também. O último jogo. Eu estava fora. 
Estava na reserva. Aí, cheguei: “Professor, e o ponta-esquerda, lá, [como é que é]48?”. 
“O Skoglund? É um cara forte. Dribla! Maldoso! Vai ser 'brabo'. Tem que ter cuidado 
com ele”. Como de fato era. [inaudível] Mas é bom, porque ele falava assim... Se ele 
                                                
48 Trecho de difícil compreensão.  
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falava que o negócio era fácil, você já entrava no campo... Então, todos os jogos, para 
ele, eram difíceis. Para o professor Ernesto. Então você já entrava no campo né... 
Ressabiado, fala: “Não...”. Que nem esse aí contra a Suécia lá que eu entrei, o último 
jogo. Esse Skoglund – um “polacão” –, ele jogava na Itália. Um “polacão” grandão, 
forte. Eu olhei para a cara do homem e falei: “É hoje que o bicho vai pegar”. Aí, dei 
sorte né. Então, primeiro ele... Falei: “Agora não tem mais jeito, não. Não vai passar 
aqui, não”. Resultado: chegou de noite, “Seleção da Copa de 1958: Djalma Santos é o 
lateral”. Falei: “Vocês estão brincando. São meus amigos”. Quer dizer, em um jogo só 
que eu fiz, ser o convocado para a seleção do mundo. 

 

D.A. – Você achou que não mereceu? 

 

D.S. – Eu achei que era um jogo só. O cara falou para mim, falei: “Eu só joguei esse 
jogo aí”. E os outros, então? Os outros que jogaram os outros jogos. [riso] 

 

B.B. – E nessa Copa, então, apareceu o De Sordi49? 

 

D.S. – O De Sordi vinha jogando. Aí, ele se machucou. 

 

B.B. – Em 1954, ele ainda não era... Era muito novo. É isso? 

 

D.S. – É. Em 1954, ele não foi. Aí, ele machucou. Aí, falaram: “Olha...”. Mas isso foi 
dois dias antes do jogo. Depois que acabou o jogo lá, o médico olhou: “Está fora da 
Copa”. Então já deu o diagnóstico: “O De Sordi está fora”. Não tinha negócio de fazer 
teste, isso daqui. Está fora ou dentro. O cara [da CBF] me chamou: “Está preparado? 
Vai entrar porque o De Sordi está machucado”. “Então, 'tá' bom”. Então eu fui 
conversar com o De Sordi, falei: “Olha, cabeça...”. No último jogo, no jogo da Taça, da 
fotografia. Mas o médico já tinha dado o diagnóstico, estava fora. Aí, fui me preparar 
para mim jogar né. Dei sorte. Joguei, ganhei. Aí: “Djalma Santos é o melhor jogador”. 
Djalma Santos... Mas foi bom. 

 

                                                
49 Nílton de Sordi. Ex-jogador do São Paulo. 
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B.B. – Existia rivalidade entre os jogadores que disputavam a mesma posição? 

 

D.S. – Não, não... Não, o bom era isto, também né. Havia uma amizade entre... Foi 
criado este “troço”, esta amizade. Quando era dia livre, saía todo mundo: quem estava 
jogando, quem não estava jogando. “Opa, vamos! Vamos embora quem não está 
jogando, também. Vamos embora”. Então, havia uma camaradagem, uma amizade, uma 
coisa sincera, em que você ficava à vontade para treinar, para jogar. 

 

B.B. – Dessa vez, os dirigentes ajudaram? 

 

D.S. – Ajudaram bastante. Eram pessoas compreensivas. 

 

B.B. – Quem eram os dirigentes? 

 

D.S. – Paulo Machado de Carvalho, Carlos Nascimento, Doutor Hilton Gosling, o 
Ernesto, Ernesto dos Santos... Que eu me lembre, estes quatro aí, que eram... 

 

B.B. – E o Feola, o que... 

 

D.S. – O Feola. 

 

B.B. – O que ele introduziu de diferente no modo de jogar do time? 

 

D.S. – O Feola tinha maneiras de jogar. Quatro-dois-quatro. Quer dizer, marcava 
direitinho, fazia... Conversava, trocava muita ideia, chamava a pessoa no canto, ali no 
pátio: “Opa, e tal, assim, assim, assado”. Então, ia te... 

 

B.B. – Não foi mais a marcação por zona? 
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D.S. – Não, não, não. A marcação por zona, foi só o Zezé Moreira. Aí, o Brasil é 
campeão do mundo. 

 

B.B. – Nessa Copa, havia uma favorita, como a Hungria em 1954, por exemplo? Tinha 
uma seleção que... 

 

D.S. – Havia a Alemanha.  

 

B.B. – Mas acabou que vocês nem jogaram com a Alemanha. 

 

D.S. – Não, não. 

 

B.B. – O primeiro jogo foi contra a Áustria.  

 

D.S. – Aústria... 

 

B.B. – Três a zero, Brasil. Essa o senhor não jogou. 

 

D.S. – Não, não joguei nenhuma. Só joguei a última. 

 

B.B. – Ficou no banco, não é? 

 

D.S. – Não. Antigamente, não tinha nem banco, não. 

 

B.B. – Não tinha banco? [riso] 

 

D.S. – Não tinha negócio de banco. 
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D.A. – Porque não tinha substituição né? 

 

D.S. – Não. Nos jogos, se ficava até o fim. Ralando, todo ralado, você tinha que ficar 
até o fim. [riso] 

 

B.B. – Aí, você viu na arquibancada? 

 

D.S. – Na arquibancada. Tinha lugar reservado, você ficava lá, assistindo. Não tinha 
essa mordomia. 

 

D.A. – E, em 1958, Garrincha e Pelé não entram no primeiro jogo? 

 

D.S. – Não. Nenhum. 

 

D.A. – Então, era quase como que você entrava... Tinha o time titular, que logo depois 
foi substituído por outro... 

 

D.S. – [Foi substituindo.]50 Saiu o Joel, entrou o Garrincha. 

 

D.A. – E saiu o Mazzola, entrou o Vavá. 

 

D.S. – Saiu o Mazzola, entrou o Vavá. Saiu o Dida, entrou o Pelé. 

 

D.A. – E isto foi discutido? Porque foi logo no segundo jogo, essa mudança. Vocês 
discutiram isto? Foi uma decisão dos dirigentes? 

 

D.S. – Foi uma decisão dos dirigentes. Da própria comissão. 

 

                                                
50 Trecho de difícil compreensão. 
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D.A. – Mas quais foram os motivos dessa troca? 

 

D.S. – Porque o Pelé vinha indo bem. Já estava recuperado e estava bem. O Garrincha, 
conversaram com ele, já estava mais com a cabeça na Copa do Mundo. Então, houve 
essa conversa. Não é que foi “Sai vocês aí! Sai aqui!”. Entendeu? Nós, mesmos, 
jogando, víamos que os caras também estavam bem. Trocamos ideias: “Olha, o negócio 
é este...”. “Vamos mudar”. Aí, você ganha. 

 

B.B. – Agora, o primeiro jogo depois desta mudança foi um zero a zero contra a 
Inglaterra. 

 

D.S. – Contra a Inglaterra. É. 

 

B.B. – Empatou. Tinha vencido a primeira e, depois, vai enfrentar a União Soviética, do 
goleiro... 

 

D.S. – Do goleiro Yashin51. Grande, porque os russos tal, eles eram... Eles eram 
grandões. Eram, porte dos caras. 

 

B.B. – Os russos também eram fortes? 

 

D.S. – Era um dos favoritos. 

 

B.B. – Era um dos favoritos. E era mais o quê? A força física... 

 

D.S. – Mais a força física, mais a força física. Porque, individualmente, ele tinha [uma 
vantagem, de um jeito, sobre]52 a maioria das equipes. Porque, geralmente, eram os 
jogadores mais pesados, mais duros. Então, [agilidade]53, eles ganhavam disparados. 

                                                
51 Lev Yashin. Goleiro da seleção soviética em 1958. 
52 Trecho de difícil compreensão. 
53 Trecho de difícil compreensão. 
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B.B. – Neste jogo, o Garrincha... 

 

D.S. – O Garrincha arrebentou. “Porque o Garrincha está fazendo molecagem”. Não, 
era o jeito dele. Não tinha jeito. [inaudível] Garrincha. O Garrincha joga a bola para ele, 
ele sabe o que faz. “Então olha só, você vem para cá, você marca aqui, você vai para 
ali”. Então, quer dizer, o Zagallo não, o Zagallo já ficava discutindo com o Aymoré 
Moreira, com o Feola. “Não, porque não sei o quê, não quero...”. Os caras falavam: 
“Olha lá. Está lá o Caspinha, já está conversando com o homem, lá. Olha lá”. Aí, o  
Pepe54 falava: “Que bandido! Ele é contra mim”. Aí jogava o Zagallo.  O Pepe ficava 
fora. O Pepe ficava uma arara. Mas aí, dizia assim: “O Brasil veio com uma chave 
quatro-três-três”. Por quê? Porque o Zagallo jogava um pouco mais recuado. E fazia 
bem aquele papel, perto do Nílton. Aí, os homens não vinham marcar, também, aqui. 
[Eles iam lá]55 quase dentro do nosso campo, atrás do Zagallo. Quer dizer, então, lá na 
frente, nós ficávamos com o Pelé, Vavá e Garrincha contra aqueles três, lá. Quer dizer, 
aí era mais fácil. Porque eles marcavam homem a homem. Aí, eles tiravam o zagueiro 
deles para vir quase para dentro quase do nosso campo. Então sempre dava vantagem, 
isso aí. Aí, com Pelé, Vavá e Garrincha, quer dizer, tornava-se mais fácil para nós. 

 

B.B. – O quarto jogo foi considerado um dos mais difíceis. Contra País de Gales. Um a 
zero. 

 

D.S. – País de Gales. Porque eles tinham uma defesa muito boa. Os irmãos 
Charles56,eram uns grandões. Os caras tinham quase três metros de altura, cada um. 
Então, era difícil. Mas aí, também, o Crioulo jogou bem. Fez uma boa partida. Então, 
ali, ele começou, também, a aparecer mais né. Então foi uma partida dificílima, porque 
o País de Gales era um... Era, assim, para impressionar, mais, o tamanho dos caras. Mas 
o futebol, o nosso era mais agilidade, mais agilidade. 

 

                                                
54 José Macia. Jogador do Santos. 
55 Trecho de difícil compreensão. 
56 John e Mel Charles. 
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D.A. – E como é que é? Porque daí, vocês foram para a semifinal, então como é que 
foi... Vocês passaram a primeira fase, a classificatória, depois as quartas... Vocês 
voltavam discutindo, a confiança foi crescendo na equipe... Como é que foi? 

 

D.S. – É tinha logicamente que, depois do jogo, tinha reuniões. Depois do jogo, tinha 
reuniões, aí: “Opa, estamos livres tal. Podem fazer o que vocês querem, o que vocês... 
São homens iguais aos outros”. Mas vivia trocando ideia, conversando né. Às vezes, o 
Zagallo, que era o mais metido a treinador também, ficava lá no quadro riscando, 
também, aí, os caras: “Olha lá, já está o homem, lá”. E a gente ia trocando ideia para as 
coisas melhorarem dentro da seleção. Não era “nêgo” que dizia: “Não, Fulano é contra 
Fulano”. Não tem nada de ninguém contra ninguémTodo mundo, a causa é uma só: 
ganhar o jogo e, consequentemente, ganhar a Copa do Mundo. 

 

B.B. – Mas já se usava o quadro? Tinha aqueles botões... Tinha estratégia, já? Como é 
que era? 

 

D.S. – Não, o Feola já não usava muito o quadro, esses botões, não. Às vezes, no 
quadro, lá, é que ele... Quem queria usar o botão, mais, era o Zezé, o Aymoré. Usavam 
esses botõezinhos. Como tem, agora, o Joel Santana com aquelas coisinhas dele, lá. A 
prancheta dele. É bom, né? Criou aquilo que vai fazer ali. Ele se dá bem. Para ele, ele 
pode tirar resultados bons. Então, o Feola já não usava isso daí, não. 

 

B.B. – Não? 

 

D.S. – Não. Era mais conversar e tal. Uma vez ou outra que buscava, lá. 

 

D.A. – O Feola tinha fama de ser bem tranquilo, né?  

 

D.S. – O Feola era tranquilão. Até falavam que ele dormia, mas não dormia, não. Os 
caras inventam os troços, não é? Diz que uma vez ele estava lá no jogo: “Seu Feola...”. 
O jogo, lá: “Manda prender a bola”. “Seu Feola! Um a zero para o adversário”. Ele: 
“Ataque em massa”. Quer dizer, mentiras. Para dizer que ele está dormindo. O Feola era 
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boa gente “às pampas”. Muito bonachão, muito tranqüilo né. Você olhava para ele, 
tinha uma cara de tranquilidade. Te inspirava, também, a não ficar muito preso naquela 
partida de futebol. Bem bacana. 

 

B.B. – O senhor falou: “Os caras inventam”. Que caras? Imprensa, jornalista... O senhor 
falou: “Os caras inventam essas histórias”.  

 

D.S. – [tosse] Não vai sair essa não, não é? [risos] Do Feola dormir? [tosse] 

 

B.B. – É. 

 

D.A. – Quer que a gente pegue uma água para você? 

 

D.S. – Não, não. Não é necessário. Do Feola dormir, não é? 

 

B.B. – É. 

 

D.S. – Mas não dormia, não. Isso aí é folclore. Às vezes, você está no aeroporto né, vai 
demorar, o avião para chegar, ele sentava, e a gente tirava fotografia. Eu tenho uma aí 
nos meus álbuns, aí. 

 

B.B. – Ele era gordinho? 

 

D.S. – Gordinho, baixinho.  

 

B.B. – Bom, aí, tivemos os dois jogos. A semifinal contra a França... Dois jogos, cinco a 
dois. 
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D.S. – 5 a 2. Contra a França. A França, também, com um time muito bom, com o 
Fontaine57, o Koppa58... Era um time muito bom. Mas o Brasil... Ainda falaram que o 
coisa quebrou a perna do coisa proposital. Do lateral deles, lá. Mas foi sem querer. Não 
foi nada... Foi sem querer.59 E o Brasil... Inclusive, na final, eles queriam mudar a 
concentração, também. “Não, vou ficar aqui, mesmo”. Contra a Suécia. 

 

D.A. – Quem que queria mudar a concentração? 

 

D.S. – Os dirigentes vieram conversar com a gente. “Não, vamos ficar aqui, mesmo. 
Está muito bom”. 

 

D.A. – Vocês decidiram ficar? 

 

D.S. – É. Decidimos ficar. “Então, 'tá' bom. Então vamos ficar”. 

 

B.B. – Em que cidades o Brasil jogou? O senhor lembra? 

 

D.S. – [silêncio] Aqueles nomes da Suécia é “brabo” né. [risos] Você, também 
complicou muito. Duzentos anos, já, e ele quer que eu lembre o nome da cidade. Difícil, 
eu acho, viu? 

 

D.A. – Nem eles sabem. 

 

D.S. – [inaudível] Agora você me complicou. 

 

D.A. – Pula essa, pula.  

 

B.B. – Mas a final foi em Estocolmo? 
                                                
57 Just Fontaine. Jogador francês nascido no Marrocos. 
58 Raymond Kopa. 
59 Djalma se refere à entrada dada por Vavá no zagueiro francês, Robert Jonquet. 
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D.S. – Estocolmo. Aí... [risos] 

 

B.B. – Aí, é fácil. Capital. 

 

D.S. – Göteborg, Helsingborg... Aí, está vendo? Ainda estou lembrando algumas. 
Bacana, a Suécia. Suécia né, a primeira vez que eu passei lá com a Portuguesa, aqueles 
suequinhos, todos pequenininhos, passando a mão em mim. [inaudível] Falei: “Garoto, 
'sai pra lá', 'pô'”. [risos] Lá tem um povo muito hospitaleiro né. O sueco, muito direito. 
Que coisa... Você não vê uma coisa malfeita na rua, aquele arzinho de tranquilidade... 
Aquela criançada vinha conversar com a gente e... Toda sua amiga. Quando você ia 
embora, vinha se despedir. Fizeram festa, aquela rua cheia de flor tal... Muito bacana. 

 

B.B. – O fato de eles terem perdido a Copa, eles não ficaram... Você não ficou... 

 

D.S. – Não, não. Eles viram que o Brasil era superior.  

 

D.A. – E vocês, depois de ganhar a Copa né, fizeram uma volta olímpica no campo com 
a bandeira da Suécia.  

 

D.S. – Da Suécia, é... 

 

D.A. – Quem é que teve esta ideia? Porque, depois, isto se repetiu no Chile. 

 

D.S. – O Paulo Amaral. O Paulo Amaral que era... Você vê que o Paulo Amaral está na 
frente dessas... Ele adorava. [suspiro] Paulo Amaral. Um preparador físico “brabo”, viu? 
Mas era muito bom, muito bom. É, o tempo passa né, mas... A gente vai lembrando das 
coisas.  

 

B.B. – Aí, o Brasil passou pela França e chegou a final e o senhor entrou? 
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D.S. – Aí: “Oh Djalma, você vai jogar lá porque o de Sordi está machucado”. Aí, eu fui 
conversar com o de Sordi. “O que é que há, cabeça?” “Não dá [inaudível]”. Aí, o 
Ernesto... Fui conversar com o Ernesto para ver como ia jogar o ponta-esquerda, lá. O 
tal de Skolgund. “Ih, o homem é uma fera!”. “Então deixa eu ir me prevenindo, porque 
um homem prevenido vale por dois, né?”. Aí que a ponte caiu né.  

 

D.A. – E você, quando soube que você ia jogar a final, você ficou muito nervoso? 
Como é que foi a sua sensação... 

 

D.S. – Não, não... Porque eu estava preparado. Então, [inaudível] treinando. Ainda fui 
conversar com o de Sordi. Falei: “Olha, cabeça, éa última fotografia, o último jogo, o da 
fotografia...”. Mas não teve jeito, não. Mas isso  dois dias antes do jogo. Não é que foi 
em cima da... “Não, vai fazer teste”. Não teve esse negócio. O médico falava “Ele está 
fora”, está fora. Então, é por isso que eu digo: havia confiança. O cara sempre... “Está 
fora”, aí eu fico lá. “Talvez você vá jogar, hein?”. Aí, virou: “Talvez. Será que eu vou 
jogar? Será que eu vou jogar?”. Quer dizer, você não vai dormir, você não vai... “O, Se 
prepara que você vai jogar”. Pronto. Você tem que se preparar, porque... Preparar 
como? Você tem que estar bem: fisicamente, moralmente. Agora: “Talvez você vá 
jogar”. “Talvez. Será que eu vou jogar? Será?”. A cabeça fica deste tamanho. 

 

D.A. – E você se lembra como que você se preparou? Porque, claro, tinha os 
treinamentos...  

 

D.S. – O preparo tem os treinamentos. Os treinamentos, não mais. A maioria. Porque ia 
jogar, ia treinar mais do que... Tem que treinar o normal, também né. Não pode ser 
mais. Se eu desse quatro pulos, o [Rui]60 tinha que dar oito? Não. Normal. Não 
precisa... 

 

D.A. – Mas e a sua cabeça, assim nesses dois dias? 

 

                                                
60 Trecho de difícil compreensão. 
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D.S. – No começo, não. No começo, você... O jogo aí e tal. Depois, conversando com 
os outros, aí você tira de letra. Agora, se eu não estivesse despreparado, aí minha cabeça 
virava uma melancia. “Eu não estou bem. [Agora, o que será...]61 O que eu vou fazer?”. 
Você ficava dois dias, ali, com a cabeça deste tamanho. Você vinha treinando 
preparado... Dei sorte, também, logicamente. Aí, até dizer que fui o melhor jogador da 
Copa do Mundo, da lateral, aí eu falei: “Isso aí é brincadeira desses caras...”. Mas, vá lá, 
que seja. Está na história né. [risos]  

 

B.B. – Depois, então, foi essa festa que você... 

 

D.S. – É, essa festa de volta para cá, de volta para lá, anda de caminhão, anda de ônibus, 
anda a pé... Mas foi bacana. 

 

B.B. – O Juscelino Kubitschek recebeu vocês? 

 

D.S. – O Juscelino. Juscelino Kubitschek de Oliveira.  

 

B.B. – Mineiro... Simpático? 

 

D.S. – Simpático, sim. Boa gente. Juscelino...  

 

B.B. – E mudou muito a vida pós-vitória na Copa? O senhor casou,não foi? 

 

D.S. – É... 

 

B.B. – Logo depois da Copa. E se transferiu. 

 

D.S. – Transferi. Aí, nós ganhamos mil e uma coisas. Terreno aqui, casa ali... Até hoje, 
eu não vi nada. [risos] Deram um terreno, aqui, perto de Brasília, aí, um dia eu peguei 

                                                
61 Trecho de difícil compreensão. 
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meu carro e vim. Falei: “Vou achar meus terrenos”. Passei por este Goiás afora, chegou 
em uma estrada, o cara falou – era de tardinha –: “Olha, meu amigo, aqui é perigoso, 
porque eles põe árvore no meio do caminho, eles param o carro e matam a pessoa”. Não 
vou lá até hoje. Nunca achei meu terreno. Deram um terreno lá em Santos, também. Até 
hoje, eu estou entrando dentro do mar. Não sei nadar. Até hoje, não achei. Quer dizer, 
“nêgo” aproveitou bastante, também, essa Copa do Mundo. 

 

B.B. – Carro... 

 

D.S. – Carro, ainda deram algum carrinho. Mas isso... Deram, lá, uma carrinho muito... 
Bacaninha, o carrinho, na época né. 

 

B.B. – O senhor já tinha carro, antes? 

 

D.S. – Hum? 

 

B.B. – O senhor já tinha carro, antes? 

 

D.S. – Tinha. Tinha um carrinho, também. Eu, também, sou muito relaxado com esse 
negócio de carro. “Um carrão!”. Quero um carrão... Quero um carro que ande. Eu não 
quero saber... Então, [às vezes]62 o jogo de futebol é muito bom. O cara saber levar, 
saber fazer, saber trabalhar, saber lidar... Hoje não. É uma maravilhamais. Antes, não: 
se ganhava, ganhava aquele... Mais ou menos né. Eu fiz um contrato com a Portuguesa 
e comprei uma casinha lá no meu bairro, lá na... Uma casinha, ali. Na época, tive que 
pagar prestação. Depois, a minha irmã. Eu e minha irmã. Aí, ela casou, ficou morando 
lá comigo também. Pegamos um menino para criar, o Luciano. Hoje, já está... E foi... A 
vida foi esta. Muito bacana. Tem as coisas boas e as coisas ruins né.  

 

B.B. – E o senhor se casou depois da Copa? 

 

                                                
62 Trecho de difícil compreensão. 
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D.S. – Depois da Copa, casei. Tive a menina, a Laura, que está morando em São Paulo. 
Conversou contigo, né? Aí, a mulher faleceu. Ela queria que eu fosse para São Paulo, eu 
falei: “Não. Você vem para cá”. Ela falou: “Não. Eu me dou melhor aqui”. Mas eu ia a 
São Paulo depois, fazer... Eu tinha feito um círculo de amizades muito grande aqui. 
Tinha um clube, aqui, o Country Club. No domingo, a gente ia para lá, brincava, fazia 
um churrasquinho. Falei: “Não. Eu vou ficar aqui, mesmo. Em Uberaba”. Era uma 
cidade em que você vive mais né. São Paulo, você chega lá, vai ter que fazer amizade 
tudo de novo. E é difícil. Porque aí você chega em casa, tranca a porta do seu 
apartamento e você não quer mais saber de papo né. Aqui, não. Os vizinhos todos, aí, 
você para na rua e cumprimenta todo mundo. Para e bate papo. Ainda né tem esse... 
Então, é por isso que eu gosto mais daqui. Você vive mais. Bem mais. E na minha 
idade, 83 anos... Tranquilidade né.  

 

B.B. – Passou, então, a Copa de 1958, o senhor jogava na Portuguesa e, aí, houve a 
transferência para o Palmeiras. 

 

D.S. – Fui transferido para o Palmeiras. Fiquei lá naquele Palmeiras dez anos e pouco. 
Aí, foi o presidente do Atlético do Paraná: “Quando você parar de jogar bola, você vai 
jogar no seu time”. Eu falei: “Qual é o seu time?”. Ele disse: “O Atlético do Paraná”. 
Eu: “Grande time! Vou, sim. Sem dúvida”. Jofre Cabral e Silva. Muito bom presidente. 
Aí, um dia eu estou em casa, encerrei e tal: “Você se lembra que você falou que ia...”. 
Aí, fui para o Atlético. [Durei]63 mais quatro anos no Atlético. Fui jogador, jogador e 
treinador, e, depois, só treinador. Depois... Aí, olhei e fui para a Bolívia, com um 
convite para treinar o Bolívar. Aí, fui lá para a Bolívia. Depois, fui para o Peru, treinar o 
Sport Boys do Peru. Aí, fui para o Sampaio Corrêa, lá no Maranhão. Fui na Bahia. Aí, 
eu olhei bem e falei: “Ah! Treinador não é comigo, não”. Eu não tenho esse caráter para 
dizer... O time é ruim e eu vou dizer que é bom? E eu não posso dizer que é ruim, 
porque se me dão um time para treinar, eu chego lá e olho: “Este time não tem jeito 
não”. Então não me contratam. Não vai me contratar. Eu tenho que dizer: “Não, com 
este time, eu vou ser campeão”. Mentira, não vou ser nada.  

 

B.B. – O senhor era aventureiro. Onde te convidassem, você ia. 
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D.S. – No começo. É o entusiasmo. Bolívia. Aí, eu chego lá e não vejo nada. Peru. Não 
tem nada. Não tem o negócio para você trabalhar, não tem nada. Eu falei: “Esta vida 
não é para mim, não”. Depois os caras queriam ser campeões. Time ruim. Era bom... E 
eu não podia dizer, então eu falei: “Não. Viver de mentira não é comigo”. Ou é ou não 
é. Se você chega para o cara e fala: “Seu dirigente, com este time aí não vai dar para ser 
campeão”. Então, ele não vai me contratar. Eu tinha que chegar lá e mentir: “Não, [este 
aí vai golear]64”. Não. Melhor trabalhar com moleque, com criançada. Às vezes, tirar, 
aí, uns dois ou três ou quatro para serem jogadores, que eu estou fazendo melhor do que 
trabalhar com esses marmanjos, aí, mentindo. Então, prefiro trabalhar com criança do 
que com... 

 

D.A. – E nesses seus trabalhos – quando você foi para o Paraná, depois você foi para 
fora do Brasil, foi para o Maranhão –, sua família te acompanhou? Sua esposa, sua filha. 
Ou... 

 

D.S. – Acompanhou. Acompanhou na Itália. 

 

D.A. – Ia junto, na Itália... 

 

D.S. – Na Itália, na Arábia Saudita. Todo mundo ia atrás. 

 

B.B. – Não reclamavam. Não botavam problema.  

 

D.S. – Não, não.. 

 

B.B. – Aceitavam os desafios. 

 

D.S. – Não. Aceitavam, porque, também, elas gostavam. Ver novidade. A minha filha, 
principalmente. Fazia as amizades dela, lá, era... Na Arábia Saudita nem tanto, porque 
lá, realmente, tem uma outra maneira de viver né. Mas na Itália, fazia o círculo dela de 
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amizades, saía... No Maranhão, essas coisas todas. Mas ela viajou, também, bastante. 
Deu para divertir.   

 

B.B. – Conta, então, um pouco... O Palmeiras. Jogar no Palmeiras, um clube de maior 
torcida, de maior expressão... Como é que foi jogar no Palmeiras, já em 1960, campeão 
da Taça Brasil? Conta um pouquinho sobre essa experiência no Palmeiras. 

 

D.S. – O Palmeiras é um time... O Palmeiras de então... Nós tínhamos o Santos. O 
Santos era o papão naquela época, em 1959. Inclusive, o Palmeiras foi supercampeão, 
em 1959, ganhando do Santos. Nós ganhamos três partidas contra o Santos. Empatamos 
duas e ganhamos a última. Então, foi aquela euforia. Inclusive, nós jogamos três 
partidas: Na segunda... Domingo... Quarta e domingo. Aí, [nós resolvemos jogar]65 uma 
outra partida. E já tinha uma excursão marcada. “Se ganhar, não vamos excursionar 
nada, não”. Aí, ganhamos o jogo. “Passa amanhã para pegar o voo da noite para viajar. 
Fomos lá para o Peru. Peru, Colômbia... E ganhava pouco né. Aí, tinha um... O chefe da 
delegação foi um senhor que ninguém nunca tinha visto aquele senhor. Adalberto 
Mendes. Aí, ele chegou lá com uma malinha. O pessoal olhou e falou: “Ih a malinha do 
chefe!”. E lá foi... Aí, nós jogamos no domingo aqui e, quarta-feira, nós jogamos no 
Peru. Contra o campeão do Peru, lá. Empatamos, lá, o jogo com o Alianza Lima. 
Ganhamos, lá, dez dólares. “Como é que vamos tirar esse dinheiro aí?”. Aí, chegamos 
para o... Nós fomos para a Colômbia. Para El Salvador. Aí: “Como é que vamos 
recuperar essa grana que você deu?”. Aí, chegamos para o chefe – ele não manjava nada 
de bola –: “Chefe, o negócio é o seguinte: o adversário, aqui, é muito difícil. Força 
Aérea Salvadorenha. Aí, o nome do time”. E esse dirigente nosso, que estava na 
delegação, era militar, foi militar também. “Os homens são militares. É difícil ganhar 
daqui. Aqui não tem jeito, não. Por que você não vai... Dez dólares por partida, por 
jogo, por gol e tal. Pode empatar. Pode ganhar no máximo, um a zero... Dez dólares por 
partida. Dez dólares por gol”. Aí, fomos lá enfrentar o Força Aérea Salvadorenha. 
Metemos sete a zero nos caras. [riso] Eles era ruins “para burro”. Setenta dólares. Aí, 
ele escreveu... O [Fraquilha]66, que era o nosso presidente aqui, queria mandar o homem 
de volta. Compramos uma malinha para ele. Cantamos [para ele uma musiquinha, uma 
piadinha de]67 [inaudível]. [O Adalberto passava]68, essas coisas todas, aí. A gente 
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excursionava por aí. Era bacana. E tinha treinador que prendia, ou chefe de delegação... 
[“Oi, professor. Oi, doutor.]69 Nós podemos sair?”. “Não. Que nada. Confio em você, 
Djalma”. Eu dizia: “'Tá' bom, doutor. Vamos embora”. Mas tal hora, eu recolhia o gado 
todo. Era bom. Era bacana. 

 

B.B. – Então a relação, como é... Com os dirigentes do Palmeiras, com a torcida...  

 

D.S. – Muito boa. Sempre foi com respeito, sempre com disciplina né. Sempre. Dentro 
do Palmeiras... Um pessoal muito bom. Tenho só que elogiar o Palmeiras, não tenho 
queixa nenhuma. Não sei se eles tem queixa de mim. Fui, lá, supercampeão. Um título 
muito bom. Então, o Palmeiras é um time que deixa alegria.  

 

B.B. – E venceram, logo de início, em 1960, a Taça Brasil.  

D.S. – [inaudível] Taça Brasil... 

 

B.B. – Aí, foram classificados para disputar um dos primeiros, uma das primeiras 
Libertadores. Contra o Peñarol. 

 

D.S. – Peñarol. Aí, foi que eu fiz a “djalmada”, lá. Aí que os caras querem até hoje... 
Um gol contra. 

 

B.B. – Aí, já tinha a domingada, o senhor inventou a “djalmada”. 

 

D.S. – Eles que inventaram. Não fui eu.  

 

B.B. – Foi vice-campeão da Copa Libertadores.  

 

D.S. – Copa Libertadores, vice-campeão, mas o Brasil, o brasileiro não aceita vice. 
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B.B. – É a mesma coisa que o último lugar. 

 

D.S. – Não tem isso de vice. Vice, até eu sou. [risos] O brasileiro é folgado. O brasileiro 
não é mole. 

 

B.B. – E aí, em 1961, então, já estava em um clima... Véspera de mais um torneio de 
Copa do Mundo. 

 

D.S. – Em 1962.  

 

B.B. – Em 1962, nós tivemos a Copa do Mundo no Chile. O Brasil, já campeão...  

 

D.S. – No Chile, Braisl campeão. Foi uma responsabilidade a mais, porque tinha que 
ser... “O campeão chegou tal”, aquelas coisas todas. Você tinha que... 

 

D.A. – O time era quase todo... 

 

D.S. – Quase o mesmo né. 

 

D.A. – E mais experiente, não é? 

 

D.S. – É. [Um truque de...]70 Entrou o Amarildo, porque o Pelé machucou. 

 

D.A. – Você foi titular em todas as partidas, não é? 

 

D.S. – É. Eu, o Zito, Bellini... Não, foi o Mauro. O Mauro que entrou no lugar do 
Bellini. Inclusive, nós estávamos lá na concentração, aí o Aymoré chegou... Eu estava 
ali, na roda, na... Aí, ele chegou e eu, Didi, o Bellini, o Vavá... Aymoré chegou e falou: 
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“É, eu vou começar com o Bellini, que não tem experiência”. Eu digo: “Não, seu 
Aymoré, o problema é seu. Qualquer um dos dois...”. Aí, ele foi comunicar ao Mauro. O 
Mauro, o Mauro xiou: “Não”. [riso] Estava o Moreira lá e a gente falando: “Ih, o Mauro 
não gostou do negócio, não”. Aí, o Aymoré veio de lá para cá. “Como é, seu Aymoré? 
Como é que vai...”. “Ih, eu vou começar com o Mauro, porque ele está com uma 
moral”. Aí, que jogou mal. O Mauro queria ir no grito. Mauro... Boa gente, também, 
viu? Mauro Ramos de Oliveira. 

 

B.B. – Nessa Copa, foi o Aymoré Moreira o... 

 

D.S. – Treinador.  

 

B.B. – Por quê? 

 

D.S. – Acho que o Feola estava doente. O Feola, acho que não estava bem. 

 

B.B. – E o Aymoré era irmão do Zezé? 

 

D.S. – Do Zezé Moreira. Mas era um diferente do outro né. Maneira de falar, Maneira 
de tratar, maneira de jogar... O Aymoré era mais falador; o Zezé já era mais sisudo, 
mais... Mas era, os dois... O Zezé era um grande treinador. Boa gente. O Aymoré, não. 
O Aymoré falava barbaridades. Ainda mais aquele quadro negro dele. Ficava riscando 
tal, esse negócio todo. Mas era bom treinador. 

 

D.A. – E de estilo de jogo? Porque o Zezé era mais... 

 

D.S. – O Zezé era mais retrancado. Jogava mais atrás né. Aproveitava mais o contra-
ataque tal. O Aymoré, não. O Aymoré era mais ofensivo. Jogava de avançar mais nas 
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laterais. O Zezé [tinha aquela por zona]71. Então, o cara que caía na sua zona, você 
marcava [aqui, só]72. Passar para o meio de campo era dificílimo.  

 

B.B. – O Arati foi o seu reserva, novamente, em 1962? 

 

D.S. – Não. Em 1962, foi o... 

 

B.B. – Quem foi o seu reserva na lateral direita? 

 

D.S. – Foi o Arati, o Arati. 

 

B.B. – O Arati, novamente. Em termos de internacional, o senhor tinha algum lateral-
direito que você admirava, que você gostava de ver jogar? Que você via, um pouco, 
como um modelo? 

 

D.S. – Eu via esse uruguaio, Rodríguez Andrade73. Esse lateral uruguaio. Era um 
“crioulo” também, [muito forte, barbaridade. “Como é o nome desse cara aí?”.]74 
“Rodríguez Andrade, do Uruguai”. Depois, fui conhecê-lo lá no Uruguai. Quando eu 
joguei lá, eu o conheci. Rodríguez Andrade. Então, eu gostava muito dele, sim.  

 

D.A. – E sem ser da posição de lateral, qual era o jogador que era ídolo para você? Que 
você  procurava ter como exemplo... 

 

D.S. – Quando eu era garoto, era Domingos da Guia. Era garoto, Domingos da Guia, 
disputou a Copa do Mundo na Itália. Domingos da Guia. Aí, me apeguei muito a 
Domingos da Guia. Aí, joguei com o filho dele, o Ademir da Guia75. O Ademir era o 
filho dele. Um cara tranquilo. 

                                                
71 Trecho de difícil compreensão. 
72 Trecho de difícil compreensão. 
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74 Trecho de difícil compreensão. 
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B.B. – E o Domingos jogava no Corinthians? 

 

D.S. – Ele começou no Rio, né?  

 

B.B. – É. No Flamengo... 

 

D.S. – Mas depois veio para o Corinthians. O filho dele era do Bangu e veio para o 
Palmeiras. O Ademir da Guia. Folgado, mole, lento... Mas jogava bem. Barbaridade. 
Mas era... Mas... No dia em que ele morrer, tem que deixar três dias dentro do caixão 
para ver se morreu, mesmo, porque é tranquilo demais. [risos] O Ademir é brincadeira. 
[O cara vira e te fala: “Nossa, essa cara aí...”.]76 Um dia, nós estávamos viajando na 
França, nós chegamos a Bordeuaux o Ademir falou “Ih esqueci”, nós chegamos em 
Paris, ele falou “Esqueci minha máquina fotográfica lá em Bordeaux”. Falei: “Rapaz, 
passa um telegrama, lá, não sei o quê...”. “Ah, eles mandam”. De modo que eu falava: 
“Este cara é muito folgado, também”. [Se alguém entregasse as coisas aqui, em Paris]77, 
daqui a dois dias a máquina dele estava lá. [riso] [inaudível] este cara... Eu que faço 
tudo. 

 

[FALHA NA GRAVAÇÃO 1:01:38 – 1:02:31] 

 

B.B. – Eu estava perguntando se o senhor chegou a pensar nessa possibilidade de jogar 
em um time fora do Brasil. Em um clube. Nesse... 

 

D.S. – No tempo que eu jogava? 

 

B.B. – Nesses anos 1960... 
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D.S. – Era para eu ir para o Lazio, da Itália. Era para eu ir para o River Plate, da 
Argentina. Mas nunca quis ir. 

 

B.B. – Você não quis ir? 

 

D.S. – Não, não... Não.  

 

D.A. – Por quê? 

 

D.S. – Não sei... Não sei se, talvez, seria um pouco de receio. Talvez eu não fosse me 
adaptar à vida no estrangeiro. Pensando na família... Então, eu nunca... Para a Itália, 
para o Lazio... Quer dizer, não conhecia nada da Itália. Conheci de passeio, de 
passagem, de jogar. Na Argentina: “Os caras devem ser meio invocados”. [risos] quer 
dizer, “Então, não, deixa... Não vou, não”. 

 

B.B. – Mas o Palmeiras foi o período áureo da Academia... 

 

D.S. – É, o Palmeiras foi a Academia, o Palmeiras... Foi o supercampeão, que 
ganhamos do Santos nas três partidas. Quer dizer, então, [eu perdi uma guerra lenta para 
o Palmeiras]78. 

 

B.B. – Por que Academia? 

 

D.S. – Porque jogava bem. Jogava bonito. [Que nem joga hoje em dia]79, jogava 
bonito... Os tempos eram... Um falou. Na época, parece que foi o Geraldo José de 
Almeida80. “Academia de Futebol...”. Aí, ficou Academia de Futebol. De acadêmico, 
não tem ninguém. O único acadêmico, que tinha mais cara de academia, era o Ademir 
da Guia, que era mais... Mas aí, ficou Academia.  

 
                                                
78 Trecho de difícil compreensão. 
79 Trecho de difícil compreensão. 
80 Locutor esportivo. Passou pelas rádios Nacional, Globo e Excelsior, entre outras. 
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D.A. – E vocês se referiam, se auto-referiam como Academia ou isto era uma coisa da 
imprensa? 

 

D.S. – Não. Isto era uma coisa lá de fora. Coisa de lá. Não tem nada de Academia, não. 
Se não “tacar peito”, perde o jogo. Tem que correr e “tacar peito”, das pancada, dar bico 
na bola, quando é preciso. Jogar feio, quando é preciso. Jogar bonito, quando está o 
negócio resolvido. Mas a Academia não subiu na cabeça, não. Bacana, não é? Academia 
de Futebol. Até hoje, o palmeirense diz: “Academia de Futebol”. Com Dom Ernesto 
Filpo Nuñez, que era o nosso treinador. Porque ele, também, era uma... Era uma figura. 
Boa gente “às pampas”. Ele mesmo se condecorava. [riso] Um dia, nós estávamos lá 
na... Ele convidou para ir em um restaurante, lá do Elias, lá em São Paulo. E ele 
escolhia sempre o fundo da mesa. “Mas por quê, chefe? O fundo da mesa”.  “Aqui é 
melhor”. Aí, chegava um cara com uma plaquinha, lá no final, na ponta da coisa: “Dom 
Ernesto Filpo Nuñez! O melhor treinador do Brasil. Vou fazer uma homenagem”.  “Já 
vem esse cara chato”. Era ele que arrumava isso daí. [riso] Essas homenagens, era ele 
mesmo que arrumava o cara. Mas ele ficava lá no fundo para todo mundo ouvir. “Dom 
Ernesto Filpo Nuñez, o maior treinador do mundo”. Bandaneon, a gente chamava ele. 
Boa gente, também. 

 

D.A. – Nos anos 1960, a gente também teve a mudança de regime político. Teve um 
golpe militar. Você chegou a se envolver de alguma forma com manifestação política... 
Isso não passava muito... 

 

D.S. – Não. Nunca me envolvi nessa parte, aí, não. Política, política, o mal é que eu não 
entendo muito do negócio. Então, eu não procurei me aprofundar nessas coisas, não. 

 

D.A. – Mas teve colegas seus que se envolveram? 

 

D.S. – Se teve, eu não sei, mas eu não... 

 

B.B. – E teve algum reflexo disto no futebol? Você sentiu? No período da ditadura, 
tivemos a Copa de 1966. O senhor tinha 37 anos, convocado... 
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D.S. – É, mas não era nem para ser convocado, não.  

 

B.B. – Não? 

 

D.S. – Não, porque... Esse negócio de... Negócio de presidente de FIFA, então... Mas 
até tinham que ir alguns jogadores que foram campeões do mundo. Então, tinha que ir 
para... Porque era voto. 

 

D.A. – Mas quem que determinava isso? 

 

B.B. – Eu creio que era o presidente da coisa, que era o João Havelange. Esse negócio 
dele de ser presidente da FIFA né. Então, foi o Djalma, já com 30 e tantos anos, já. Tem 
37 anos, vai fazer o quê? Jogar bola... Eu chegava lá, tinha negócio de festa daqui, festa 
dali, na própria concentração. Então, isto influiu para perder. Por ser mais velho, eu 
queria falar com os outros... “Djalma, deixa isso para lá. Vamos para a festa”. Então, vai 
e perde. Isso é o que eu digo: os dirigentes tinham que... Tiraram a força dos outros 
dirigentes. 

 

D.A. – Então, quem era essa nova turma de dirigentes, em 1966? 

 

D.S. – O João Havelange, que era o comandante né. Depois ele veio a ser o presidente 
da FIFA. Então, tirou a força dos outros: do Paulo Amaral, do Paulo Machado, que não 
foi, do Carlos Nascimento... O Carlos Nascimento era um cara sempre sério. Ele não ria 
para você, não. Mas ele falava para você: “Vai”, você podia ir. “Não vai”, você não ia, 
porque... Mas era um cara sincero. Não sei se eu contei para vocês o negócio do Dia das 
Mães, quer dizer... Então, lá na Copa do Mundo, sair: “Pode sair”. Tal hora aqui... Tal 
hora, você está lá, “no esquema”. “Neguinho” que queria ficar... “Não, vamos embora, 
que...”. Então, você respeitava o cara, você procurava fazer as coisas direito e trazer os 
outros, também. Porque tinha “neguinho” que... “Quero ficar mais um pouquinho”. Na 
balada, como diz hoje,  [inaudível] balada. “Não, vamos embora. Vamos embora. 
acabou”. Então, era isso. Era um respeito. Confiança que você tinha nos dirigentes. 
Agora, hoje, está “brabo”, o negócio.  
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B.B. – Em 1966, que foi o técnico? Qual foi a comissão técnica?  

 

D.S. – Aí, mudou. Foi o Aymoré né. Os dirigentes foram o João Havelange, o [Gonzalo 
di Giorgio]81... Então, mudou tudo.  

 

D.A. – Mas o Feola voltou a ser o técnico, não é? Não pode ser em 1962, porque estava 
doente, voltou a ser o... 

 

D.S. – É, mas sem força nenhuma. Sem força nenhuma. Ele tranquilão, boa gente... 
Senhor Vicente Feola.  

 

B.B. – O Brasil estreia... Você é titular, em 1966? Joga as partidas? 

 

D.S. – Joguei. 

 

B.B. – Contra a Bulgária. A estreia. Dois a zero. A Inglaterra... 

 

D.S. – A Inglaterra, depois Portugal. 

 

B.B. – Perde para a Hungria.  

 

D.S. – Hungria e Portugal. 

 

B.B. – Três a um... E, aí, joga com Portugal. Que é o jogo em que o Pelé... 

 

D.S. – Caçaram o Pelé. Um tal de... Eles tinham um time muito bom, com o Eusébio, 
com Coluna... Esse Coluna era... Aí, acertou o “crioulo”, lá, de tudo quanto é jeito. E o 
“crioulo” querendp jogo, mas não dava. Aí, foi obrigado a sair de campo, carregado em 
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triunfo. Mas foi um jogo duro. Mas levaram vantagem por causa dessa desorganização 
do Brasil, também. O Brasil tinha força para ganhar outra vez. Agora, vamos ver se eles 
criam um pouco de vergonha ou coragem e põe as coisas no lugar. 

 

D.A. – Você que tinha vivido, um pouco a... O clima de 1954, que já era aquela coisa: 
“Acho que não vai dar certo”. Aí, passou por 1958, 1962, que deu certo. Em 1966, com 
a sua experiência... 

 

D.S. – Quase que voltou a de 1954. Com aqueles maus dirigentes. 

 

D.A. – Já tinha esta sensação? 

 

D.S. – Já, já... Quando eu saí daqui, eu falei: “Isto aí já não dá mais certo”. Eu, mesmo, 
não podia ir.  

 

D.A. – Isto era contado assim nos bastidores? 

 

D.S. – Conversavam assim, um e outro, que nem... Os mais velhos, principalmente. Que 
nem eu, mesmo: “Oh xará, este negócio... Fulano, o negócio está muito... Está feia a 
coisa”. Então, você sabia... Sentia que o negócio não ia dar certo. E como não deu né.  

 

B.B. – E o Brasil, agora já bicampeão, ia com a responsabilidade de ser... 

 

D.S. – Era mais visado. 

 

B.B. – Era mais visado. 

 

D.S. – Era mais visado. Era tudo. [Aguenta a terra]82. 

 
                                                
82 Trecho de difícil compreensão. 
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B.B. – E como foi a derrota... 

 

D.S. – A derrota é chata né. Você chega... Nunca perdeu. Olha para a cara de um, está 
com aquela cara de porre. Não tem nem jeito de se falar nada. Perdeu... 

 

D.A. – Os dirigentes falaram alguma coisa, com a derrota, com a volta, ou todo mundo 
se calou? 

 

D.S. – Todo mundo se calou. Vai falar o quê? O erro veio de cima. Então, não tem nada 
que falar. Um vai errado, erramos todos. Um em comandar, e o outro em ser 
comandado. Então, perdeu, vai por a culpa em quem? Vai por a culpa em todo mundo. 
Todo mundo é culpado.  

 

B.B. – E a população? Como é que foi a volta? Tinha, ainda... 

 

D.S. – Aí, não tinha nada. Aí, os caras: “Ô, vigarista!” 

 

B.B. – Vigarista? 

 

D.S.  – “O Perna de pau!”. Tinham razão, não é? Mas “neguinho” chegava... Tinham 
muitos que ficavam por lá, mesmo. E agora, este pessoal aqui, que vai disputar esta 
Copa do Mundo aqui? Se ganhar, todo mundo [inaudível], agora, se perder, “nêgo”, no 
outro dia, já tão... Quantos jogadores tem, do Brasil, nesta convocação? Tem, parece 
que, seis ou oito jogadores, só. Nesta primeira convocação que fizeram. Eu li assim, 
mais ou menos no jornal. Parece que tem oito jogadores que jogam no Brasil. O resto 
dos vinte e tantos vem todos de fora. Tem que levar 21. Agora vai levar vinte e tantos. 
Vão cortar, porque, depois, tem que levar só tantos.  

 

D.A. – Você continua acompanhando a história da seleção brasileira? Você viu outras 
Copas do Mundo... 
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D.S. – É. Futebol é... Acompanhar, acompanhar, [assim, olhando]83... Mas olhar as 
coisas, ver. A gente vai acompanhando. 

 

D.A. – O que você achou do período que ficou depois que o Pelé saiu? Depois do tri, o 
Pelé deixa a seleção e, aí, o Brasil fica 24 anos sem ganhar... 

 

D.S. – Mas, aí, que... Foi euforia... Eu vejo que “nêgo” foi... Faltou liderança dentro de 
campo, faltou um pouco mais de organização, se entendeu? Então, os jogadores, eles 
entram dentro de campo, eles tem que ter algumas pessoas, algum líder dentro de campo 
que comande aquele... Senão, não tem jeito. Então, essas faltas que eu estou sentindo. 
Parece que – o jogador – cada um quer jogar a seu bel-prazer. Então, não. Acho que 
tinha que ter dentro de campo, mesmo, “nêgo” parada dura, para gritar, xingar, se for 
preciso. Para que o cara jogue seu futebol. Esse garoto novo, que nós temos, aí. É 
grande jogador, o Neymar. Mas tem que ser orientando dentro de campo, tem que ser 
orientando fora de campo, para ser um grande jogador. Temos esse Neymar, esse Lucas 
também que é um garoto que está aparecendo aí, também é muito bom. Então, vamos 
ver, vamos cultivar essas pérolas que nós temos aí, que podem dar alegria para o Brasil, 
mas tem que ser cultivadas desde já. Não pode esperar na hora, porque, aí, a cabeça 
desse pessoal já está lá em cima. Então, são grande jogadores. Aí, eu espero. 

 

B.B. – O Brasil voltou, então, em 1966, da Inglaterra, derrotado. Você voltou para o 
Palmeiras, que voltou a ser campeão: 1967, ganhou um título [falha na gravação] que 
começava a ser um embrião de um campeonato nacional de clubes, que foi 
implementado em 1971. Palmeiras, e o Palmeiras ganha, em 1972 e 1973. mas, aí, você 
se transfere, cumprindo aquele acordo [apalavrado]84 com o presidente do Atlético 
Paranaense. O senhor vai jogar, já no final da sua carreira, no Atlético Paranaense. 
Como foi jogar no Atlético? A experiência lá em Curitiba? Como que  era o futebol, lá? 

 

D.S. – Em Curitiba, tem a rivalidade entre Atlético e Coritiba né. Tinha o Ferroviário, 
que, hoje, já não tem mais. Então, era uma rivalidade barbaridade. A gente chegava... 
Para jogarem os dois dentro de Curitiba... Eles chamavam o Coritiba de Coxa Branca. 
Era tudo branco. Nenhum... O Atlético. O campinho do Atlético era ruinzinho, quer 

                                                
83 Trecho de difícil compreensão. 
84 Trecho de difícil compreensão. 
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dizer, era feinho. Jogávamos só no campo do Cortiba. Mas o Atlético foi campeão 
dentro do campo do Coritiba. Então, foi uma turma de velhinhos para lá. Fomos eu, 
Bellini, Nair, Gildo... Foi um monte de “neguinho” velho para o Atlético lá. Nós 
formamos aquela equipe, lá. Uns dirigentes muito bons. Fanfarrões, faladores. Mas 
eram bons.  

 

B.B. – E a vida em Curitiba? O senhor gostava? 

 

D.S. – Muito boa. Povo bom. Porque lá predomina a colônia italiana e alemã. Europeus, 
mais ou menos. Então, é um povo muito bom. Aquela parte de Curitiba, Santa 
Catarina... É um povo que... São um pouco mais ordeiros né. É o espírito europeu. Às 
vezes, você sai, você vive em um país e você procura trazer as coisas boas do país, que 
nem quando eu vivi na Itália. Quatro anos, na Itália. Então, eu aprendi barbaridade de 
coisas que, aqui, eu falava: “Não, isso aqui é uma coisa de nada”. Não é mole, não. Eu 
vejo as coisas, eu converso com a pessoa. Eu não vou dizer: “Faz isso”. Não, eu 
converso. Eu digo: “Fulano, isso aí está errado por causa de não sei o quê...”. Eu 
aprendi. Na Arábia Saudita, aprendi... Eu tenho meu sapato na entrada da cozinha. 
Acostumei. Porque, na Arábia Saudita, você não entra na casa com sapato. Por quê? 
Porque você pisa na rua e você não sabe em que você está pisando em que. Aí, traz para 
dentro da sua casa. Então, eu acostumei. Ponho os meus chinelos, tiro o sapato na porta 
de... E entro pra casa. Um troço pequeno. Coisinha de nada. 

 

D.A. – Como é que foi essa sua entrada para ser técnico? Quem que te convidou? Como 
surgiu essa ideia? Foi uma coisa que você gostou? 

 

D.S. – Foi no Atlético. Eu não gostei de ser treinador, não. [risos] Não. Está brincando. 
Porque... Foi no Atlético do Paraná. Porque eu parei de jogar bola. Aí, eu fiquei 
treinador e jogador. Depois eu falei: “Não, vou parar. Vou ser só treinador”. Mas o time 
não estava bom e eu tinha que dizer que era bom. Aí, eu falei: “Não é meu feitio, uma 
coisa dessas”. “Olha, este time aqui não tem jeito, não”. “Ah, Djalma, então...”. Aí, fui 
para a Bolívia. O time também era horroroso, ruim. O presidente achava que ia ser 
campeão. Eu vou falar para ele que não? Eu falei: “Não, eu estou mentindo. Não é 
possível...”. Fui embora. Aí, o cara me pos na cabeça para eu ir lá no Peru, para um tal 
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de Sport Boys. Chego lá no Sport Boys, é a mesma coisa. Falei: “Não, não”. Aí eu 
falei... 

 

B.B. – Como foi morar na Bolívia e no Peru? Adaptação... 

 

D.S. – Na Bolívia, era um pouco mais difícil né. No Peru, já melhora um pouco, 
porque... Inclusive, na Bolívia, arrumaram, lá, uma empregada para mim. Uma coisa 
que não... Não era nada daquilo que eu esperava. A empregada tomava suas 
“canjibrinas”, também, de leve. Eu cheguei lá, ela estava meio bombardeada, eu falei: 
“Não”. Então eu preferia... Na Itália... Eu vivi na Itália quatro anos e meio, levei a 
família. Povo bom, lá no norte da Itália. Perto de Veneza. Italiano é uma coisa 
espetacular. Então você vive bem, você trabalha bem... Fui na Arábia Saudita, quer 
dizer, uma terra... As maneiras diferentes, a maneira de viver diferente. Mas foram 
coisas que a gente também... Aprendi muitas coisas boas. Um dia eu cheguei lá, tinha lá 
um garoto, que estava, quando eu vim de férias... Quando eu voltei [inaudível], fui 
chamado lá, [meio roçada e tal]85: “Ahmed está preso”. “Esse garoto, então, é 
marginal”. Aí, me contaram porque ele foi preso: foi preso porque o irmãozinho dele 
bateu lá em um filipino e iam prender o irmão. Mas como era menor, não podiam 
prender. Iam prender o pai. Então, esse meu jogador foi no lugar do pai, para não 
prenderem o pai. Ficou 17 dias presos. Fui lá visitar ele. Quer dizer, uma coisa de nada. 
No Brasil, o cara vai preso... Agora, desses aí que apareceram agora, é que piorou o 
negócio, não é não? [Mas terrível]86. Agora, o cara tem que fazer mil e umas para ser 
preso. Eu acho que o Brasil ainda tem... Está indo para uma parte que, se não ajeitar a 
coisa, o negócio vai... Que nem esses caras presos. Quer dizer, o cara tem celular, tem 
isso e aquilo, tem mulher que leva droga... “Escuta aqui: você veio visitar qual preso?”. 
“Tal”. “Então, tudo bem”. Foi preso com droga, com celular e tal. Então, o preso é 
proibido de receber visitas. Tanto tempo sem receber visitas. Pronto. Não precisa 
prender ninguém. Só fazer isto. O cara não leva mais. Normal. [“Mas é família...”.]87 
“Nem família. O preso está proibido de receber visitas durante três meses. Noventa 
dias”. Pronto. Você arruma as coisas. Devagarinho, você vai arrumando.  

 

B.B. – Então, a experiência de ser técnico não foi... 

                                                
85 Trecho de difícil compreensão. 
86 Trecho de difícil compreensão. 
87 Trecho de difícil compreensão 
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D.S. – Não. Não foi, não. 

 

B.B. – Não te agradou? 

 

D.S. – Não. Não me agradou.  

B.B. – Nem na Itália? 

 

D.S. – A maneira de... Na Itália, não. Na Itália, foi mais garoto. Foi na escola de 
garotos.  

 

B.B. – Foi na escolinha. Isto você gostou? 

 

D.S. – Gostei. Por quê? Porque você pode dar alguma coisa, ensinar alguma coisa para 
essa criançada. 

 

D.A. – O que você passava para eles? 

 

D.S. – Passava tudo. Desde a hora da escola. Tudo. 

 

D.A. – Mas para você ser um bom jogador de futebol, qual era... 

 

D.S. – A parte disciplinar. Disciplina. Vem uns garotos... Você não pode magoar garoto. 
Nem o pai do garoto... Então, na minha escola, tinha lá o nome de todo mundo da 
escola, a nota... Então, de 50 moleques, você tem que tirar 20 para irem fazer um jogo, 
por exemplo. Aí, para você não magoar o moleque, como é que você precisa fazer? Tem 
que estar tudo marcadinho direitinho. Aí, o pai chega: “Por que o meu filho não vai?”. 
“Vem aqui, meu senhor. O seu filho não vai porque: olha a notinha dele na escola. Está 
boa? Não. Então ele não vai”. “Meu filho...”. “Está faltando no treino. Pode estar 
sério?”. “Não, está sério. Não vai faltar mais”. Você entende? Então, o pai educa, você 
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educa... Pode ajudar, dizer que vai ajudar todo mundo. Mas se vai indo devagarinho, 
você vai.  

 

D.A. – Teve algum menino que você treinou assim em escolinha que despontou em 
algum clube, que virou... 

 

D.S. – Tem. Tem um molequinho, agora, um Maradoninha, agora, que está terrível, aí. 
Logo, logo ele está despontando, aí, para jogar bola. Entendeu? Mas bom. O garoto está 
com 14, 15 anos. Daqui a dois anos, a gente escuta falar, aí. Maradona lá de Uberaba. 
[risos] 

 

D.A. – E a sua escolinha está... 

 

D.S. – Está parada. Agora, está parada. Por causa dessa parte, aí, do... Que eu tinha 
medo da estrada, para criança. Criança, não. Garoto de 15, 16 anos já é um garotão. Mas 
aí é que é a idade do perigo. Eles acham que já são... Vão na estrada, lá, virando para cá 
e para lá. Dá um azar, aí, e pronto. 

 

B.B. – Então, depois de muito peregrinar pelo mundo a fora, o senhor veio ser... 

 

D.S. – Cheguei à conclusão que... 

 

B.B. – Se radicar, fincar os pés... 

 

D.S. – Dentro de Uberaba. 

 

B.B. – ...em Uberaba. 

 

D.S. – Uberaba. Terra boa. Convido vocês para morar aqui. Porque, há muitos anos, eu 
vim passar umas férias aqui, com a minha ex – com a falecida – e gostei da cidade. 
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“Quando eu ficar velhinho, eu venho para cá”. Aí, quando vim para... O Nílton Santos 
estava aqui, também, quando eu cheguei. Aí, eu gostei e fiquei. 

 

D.A. – E você sempre ficou nessa casa, aqui, em que a gente está hoje, ou você já teve 
outras casas, aqui? 

 

D.S. – Não. Já morava em outra casa, outra casa. 

 

D.A. – E você que quis decorar sua casa com todas essas fotos...  

 

D.S. – Eu faço essas bagunças... Eu ajudo a fazer. Quando eu cheguei aqui, não tinha. 
Fiz essa sala, fiz esses armários, fiz esses bagulhos... 

 

D.A. – Você ainda olha as suas pastas, as suas fotografias... 

 

D.S. – [É, tem que olhar... Ia sair um prédio aqui.]88 Mas, aí, está difícil. Tem que armar 
tudo. Olha lá, aquele bando de [inaudível] que tem. Aí, uma garoto fez uma caricatura, 
até, com uma fotografia minha. Tive que dizer para o garoto: “Você é o maior do 
mundo. O bom”. Quer ver? Se parece alguma coisa. [som de papéis sendo remexidos] 
Aí. Vê se tem alguma coisa com Djalma Santos.  

 

B.B. – Mostra para a câmera. 

 

D.S. – Eu tive que entusiasmar o menino, dizer: “Não, você é um artista”. [risos] 

 

B.B. – Foi agora em março? 

 

D.S. – É... 

 
                                                
88 Trecho de difícil compreensão. 
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D.A. – Ele veio aqui fazer? 

 

D.S. – Não. Eu fui em uma escola, aí. 

 

B.B. – Vem muita gente aqui para vê-lo?  

 

D.S. – Vixe... 

 

B.B. – Para vir visitar o senhor, que nem a gente está fazendo hoje? 

 

D.S. –  Se Vem. 

 

B.B. – Vem muita gente? 

 

D.S. – Nossa senhora! 

 

D.A. – Você gosta disto? 

 

B.B. – Eu gosto. Mas, às vezes, fica... “Olha lá fulano”. Tem umas bolas, aí, que eu tive 
que assinar para mandar para um colégio, aí, para um instituto. Tem umas camisas... 
Toda hora tem gente, aqui. Eu trato... É bom. É gostoso. A gente ainda é lembrado. 
“Djalma, eu vou ver sua sala de troféus”. “Pode ir. Está à sua disposição”. Não tem 
problema, não. É bacana, não é? Eu tenho esses álbuns todos aí, o cara... “Espera aí, 
meu filho, você vai ver tudo isto aí?”. Aí, “nêgo” quer levar para casa. Aí não. [risos] 
Não leva. Você não sabe o que pode acontecer. Os caras, às vezes, tem criança, aí pega 
lá e... Então, não. Tem que ver, vê aqui.  

 

B.B. – Djalma, estamos chegando ao final. Eu quero fazer uma pergunta de 
encerramento para o senhor. O senhor participou de quatro Copas do Mundo. Como é 
que foi passar à posição de espectador, de assistir às Copas, a partir de 1970? E, bom, o 
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senhor tocou nesse ponto da organização. De como a organização é fundamental para o 
Brasil vencer uma Copa. Então, para concluir, como que você vê o Brasil diante dos 
desafios de organizar a Copa de 2014? 

 

D.S. – Eu acho que o Brasil tem que organizar este negócio direitinho né. Tem que 
começar desde já. Não é só trabalhar nos estádios, não. Tem que trabalhar nos clubes, 
na organização, na seleção, ver quem é quem, para que chegar lá na época... Como, por 
exemplo, temos, agora, este torneio agora na Argentina. Por ali, já pode ter, mais ou 
menos, um esboço do que vai ser a comissão para uma Copa do Mundo. Para chegar na 
hora: “Vai Fulano! Vai qualquer um”. Não tem nada de ir por política, por isso, por 
aquilo. “Porque o Fulano é mais bacana, é mais político...”. Não, tem que ver quem 
trabalha na seleção. Quem é a pessoa adequada para aquela posição, para aquele... Para 
ser o dirigente, para ser o treinador, para ser o preparador físico. Então, já tem que ver 
essas coisas, para, quando chegar na hora H, estar tudo armado direitinho. Porque o 
brasileiro espera o quê? Ganhar a Copa do Mundo. O futebol brasileiro está meio por 
baixo. Por quê? O melhor jogador do Campeonato Brasileiro é argentino. Um tal de 
Conca89, é brincadeira. Dentro do Brasil... Onde é que nós estamos? Agora apareceu 
esse garoto, Neymar. Vamos ver se... Então, o futebol brasileiro já não é aquela coisa 
que... Por quê? Porque está todo mundo – a maioria – jogando fora. Então, vamos armar 
os jogadores daqui, do Brasil, para poder ter uma seleção brasileira. Porque, se o 
jogador está fora, [joga aqui para ver]90, se ganhar, ganhou, se não ganhar... “Eu vou 
embora. Tchau!”. Agora, o meu caso. Eu tinha que chegar no meu bairro, na Parada 
Inglesa. Quer dizer, eu ia ser vaiado. “'Crioulo' sem vergonha!”. [risos] Tinha que voltar 
da Copa do Mundo para cá, para o Brasil. Se você não ganha, quer dizer... [Como fica, 
em 1966. “Ah, 'negão', vai lá fazer o quê?”. “Mas eu estou junto...”.]91 “Você não devia 
ter ido”. É lógico que eu não devia ter ido. Mas os caras acharam que não, que tinha que 
ir. Eu estava no meio.  

 

D.A. – Você quer falar alguma coisa no final? Você quer comentar mais alguma coisa 
que a gente não tenha perguntado?  

 

                                                
89 Dário Conca. Jogou, entre 2007 e 2011, no Vasco e no Fluminense. Atualmente, atua no Guangzhou 
Evergrande, da China. 
90 Trecho de difícil compreensão. 
91 Trecho de difícil compreensão. 
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D.S. – Não. Eu acho que já perguntamos tudo que... [risos] Um para o outro. Eu 
perguntei para vocês e vocês perguntaram para mim. Eu acho que... Penso eu que já 
está... Não digo lá 100%, mas acho que 90%. A coisa está legal, não esta nã. Então, eu 
deixo aquele abraço, aqui, para todos. Um dia eu vou ver todas essas coisas que eu falei 
aqui. 

 

B.B. – E o pessoal no Museu do Futebol, agora, os visitantes vão poder conhecer a sua 
história. Ano a ano. [riso]  

 

D.S. – Então, dá aquele abraço neles, aí, de... [A história é uma história...]92 Será que é 
boa? Mas, aí, falou com lealdade, né, com... Com simpatia, com disposição. Então, o 
que vem do coração é bem quisto.  

 

D.A. – Muito obrigada. 

 

D.S. – De nada.  

 

B.B. – Muito obrigado, Djalma. 

 

D.S. – Não tem nada que agradecer. Eu sempre estarei à disposição, aqui, em uma outra 
oportunidade. Se faltar alguma coisa, me liga: “Opa, manda aqui!”. Eu gravo aqui e 
mando para vocês.  

 

B.B. – Chegamos ao fim.  

 

[FINAL DA ENTREVISTA] 

                                                
92 Trecho de difícil compreensão. 


