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Bernardo Hollanda – Carlos Alberto, boa tarde, queremos começar te 

agradecendo pela presença, disponibilidade de estar aqui com a gente para conversar 

sobre a sua história de vida. Esse depoimento, que vai ficar para todos os visitantes do 

Museu possam te ver, te ouvir e conhecer a sua história contada por você mesmo. Então 

peço Carlos Alberto, que você comece dizendo o seu local de nascimento, a data, e 

muito obrigado pela presença. 

 

Carlos Alberto Torres – É um prazer muito grande para mim estar aqui, 

satisfação mesmo. Olha, sou da época em que nós nascíamos em casa, aquela coisa da 

parteira, não é? Ia lá, atendia as mães. Eu nasci em casa, em São Cristóvão, na Rua 

Sabino Vieira, 23, casa 12, de vez em quando vou lá visitar o local que nasci, porque 

tem muita gente que mora lá. É uma casa de vila, pelo endereço você vê, 23 casa 12, são 

várias casas nesse endereço e tem muita gente da minha época, ou seja, filhos, netos, 

que ainda moram lá. Então, de vez em quando passo lá, vou dar lá um abraço na turma. 

E joguei futebol ali na avenida da vila e morava ao lado da Quinta da Boa Vista. A 

nossa rua ela era, o término dela, era um muro que dividia a nossa rua da Quinta da Boa 



Transcrição                                                                                               

 

 3 

Vista, ora, um muro dividindo a Quinta da Boa Vista da nossa rua, imagina o que 

aconteceu? Fizemos um buraco ali no muro e era só passar por dentro, porque tinha 

muito espaço na Quinta da Boa Vista para a gente jogar futebol. Era garotinho, a gente 

ia lá e se divertia. Mas logo depois, quando tinha sete, oito anos, aí eu... nós, a minha 

família, nós fomos morar em um bairro que hoje é famoso, mas eu diria para você com 

certeza absoluta que sou o pioneiro da Vila da Penha. 

 

B.H. – Vila da Penha! 

 

C.T. – É, nós fomos morar na Vila da Penha, no Largo do Bicão, é um lugar 

muito conhecido lá da Vila da Penha, e ali ainda garoto diria para você que comecei a 

ver as dificuldades da vida, não é? E era bacana, porque todas as dificuldades que a 

gente sentia de locomoção, de sair da Vila da Penha para ir até a cidade, porque não 

tinha os meios de transporte que se tem hoje. Hoje em 40 minutos você sai de qualquer 

lugar e chega na cidade, naquela época eu lembro que ia para o colégio, na Praça 

Tiradentes, perto do rio, Colégio Souza Aguiar. 

 

B.H. – Não é o hospital Souza Aguiar, é o colégio. [Risos] 

 

C.T. – Colégio Municipal Souza Aguiar, um dos... primeiros colégios que 

estudei. A minha mãe às quatro horas da manhã ia guardar o lugar na fila para mim, 

enquanto acordava, tomava café, para estar no colégio às sete e meia. Então era tudo 

muito difícil, mas foi uma época da vida muito bacana, que a gente aprende muito, não 

é? Hoje a gente vê toda a garotada aí com toda facilidade para tudo, todo mundo tem 

carro, motorista, [risos] chama um taxi pelo telefone, mas legal, isso é a evolução que a 

vida teve, mas eu dou muito valor às dificuldades que enfrentei na época que era 

moleque. 

 

B.H. – E você era filho único? 

 

C.T. – Não, eu tinha, era eu e mais três, mais dois irmãos homens e uma menina. 

Infelizmente já perdi a minha irmã, que era a mais velha, e depois o outro irmão que 
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faleceu ainda jovem em um acidente de automóvel, e tem o Carlos Roberto que é meu 

irmão gêmeo, mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver. A gente diz que é 

gêmeo ninguém acredita, porque ele é muito diferente de mim, mas é meu irmão gêmeo. 

Então, está aí até hoje, graças a Deus, nós somos muito unidos, ele vai diariamente lá na 

minha casa, ele é como se fosse um... no bom sentido, um secretário que cuida, porque 

viajo muito. Então ele cuida de tudo para mim. Mas não jogou bola não, eu joguei. Esse 

meu irmão que faleceu jogava muito bem, ele foi inclusive jogador do Fluminense 

juvenil, ele que me levou inclusive para treinar no Fluminense no ano de 1960, aí depois 

arrumou uma namorada, aí largou o futebol por causa da namorada. 

 

B.H. – Bom motivo. 

 

C.T. – E aí comecei, dei muita sorte no começo da minha carreira no Fluminense. 

Aí todo mundo me pedia para levá-lo de volta. Aí quando havia convencido o Zé Luis, 

o nome dele, a voltar a treinar no Fluminense infelizmente aconteceu o acidente e ele 

não pôde retornar, mas era um grande jogador, muito bom. 

 

José Carneiro – Qual é sua data de nascimento mesmo? 

 

C.T. – Nasci no dia 17 de julho... 

 

B.H. – De 1944?  

 

C.T. - De 1944. 

 

B.H. – E seu pai trabalhava em quê? 

 

C.T. – Meu pai era mecânico da prefeitura, ele sabia tudo de automóvel e o azar 

era nosso [risos], porque a gente morava na Vila da Penha, casa, e... todo mês o meu pai, 

ele... desmontava, arrumava alguma coisa para desmontar o motor do carro dele, era um 

Chevrolet 40. Esse carro é uma raridade. E nós ajudávamos, colocávamos o macacão 

[risos], eu e meus irmãos colocávamos o macacão para ajudar o meu pai no desmonte 
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do motor, limpava tudo, sabe, com querosene, gasolina, não é? E aí depois, a gente 

ajudava meu pai a montar tudo de novo. [Risos] Era uma mania que ele tinha. Eu 

confesso que não aprendi nada, sou mecânico nota zero. 

 

B.H. – Nem quis ser. 

 

C.T. – Mas meu pai era mecânico da prefeitura, ele tinha esse carro Chevrolet 40, 

que era de praça, placa vermelha na época, e que ajudava no orçamento. Ele saía de casa 

de manhã com o carro, tinha expediente na prefeitura até, parece que quatro horas da 

tarde, até às 16h, aí depois ia para a praça para ganhar mais algum trocado para dar um 

pouquinho mais de conforto para nós. Era o suficiente para a gente uma vez por mês 

poder ir ao cinema. 

 

B.H. – [Risos] Cinema era diversão naquela época. 

 

C.T. – Pelo menos uma vez por mês. Na Vila da Penha tinha um cinema desse, 

chamam de poeira, poeira, um cineminha pequenininho e a gente ia lá uma vez por mês. 

 

J.C. – Sem ar-condicionado. [Risos] 

 

C.T. – Não tinha nada. Que ar-condicionado! Não tinha nem ventilador. 

 

B.H. – E sua mãe trabalhava ou não? 

 

C.T. – Minha mãe era a típica dona de casa. A minha mãe cuidava da casa, 

porque à proporção que o tempo foi passando, a gente foi crescendo e os meus irmãos 

mais velhos, o Zé Luis e a Marilena, que era minha irmã, eles já trabalhavam fora para 

ajudar, para trazer um pouquinho mais de dinheiro para dentro de casa. E eu e o meu 

irmão éramos os mais novinhos, então a gente só estudava, mas aos quatorze anos 

comecei a trabalhar também, eu e o Carlos Roberto, que é esse meu irmão gêmeo. 

 

B.H. – E você começou trabalhando com o quê? 
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C.T. – Era office boy, era garoto de levar... de cobrar, de levar correspondência 

para os clientes de um escritório imobiliário que trabalhava. Escritório de um dono, ele 

tinha algumas propriedades, terrenos, naquela área de Nova Iguaçu, Queimados. Eu 

uma vez por mês lembro que saía de casa na Vila da Penha e ia até Madureira, tomava o 

trem, com quatorze anos de idade, treze para quatorze anos, e ia lá em Nova Iguaçu, 

Queimados, de trem, depois voltava até o centro da cidade na Central do Brasil e dali eu 

ia até o Castelo que dá o quê? Em linha reta talvez dê uns seis quilômetros. Eu ia 

andando para poupar o dinheiro que ele me dava de pegar um ônibus da Central até o 

Castelo, eu ia andando para economizar aquele dinheirinho para levar para a minha casa. 

Era o que hoje? Talvez uns dois reais, não é, o que custa um ônibus circular. Então, foi 

uma época difícil, mas conforme eu falei, foi muito proveitosa para nós, aprender a dar 

valor às coisas. 

 

B.H. – Os seus avós eram do Rio? 

 

C.T. – A minha família toda é do Rio. 

 

B.H. – E você conheceu os seus avós? 

 

C.T. – Não, não conheci os meus avós paternos, eu não conheci, mas eles eram, 

aliás, de Pernambuco, de Recife, mas eu não tive o prazer de conhecê-los. 

 

Bruno Romano – E nesse começo o seu pai, no caso, que tinha dois filhos 

jogando bola... 

 

C.T. – Mas eu gostaria de... Desculpe te interromper, porque a dificuldade para a 

gente jogar bola era grande. 

 

B.R. – Imagino. 
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C.T. – Porque naquela época, não é como hoje. Hoje você vê muito garoto, até 

de família de boas condições, até de classe...  

 

J.C. – Média – alta. Alta. 

 

C.T. – Que querem que o garoto vá jogar futebol, porque futebol é um grande 

negócio hoje, mas na nossa época não era. As famílias diziam que futebol não dava 

camisa a ninguém. E não dava não, a não ser que o jogador fosse realmente um cara 

fora de série, aí ganhava alguma coisa, mas não como hoje, não é? Então os meus pais 

eram totalmente contrários a que eu jogasse futebol. O meu irmão, Zé Luis, que já 

estava no Fluminense, ele foi na marra, como a gente diz, foi na: “Ah vou jogar.”, e foi. 

E eu queria ir também, mas meus pais não queriam de jeito nenhum que me tornasse 

jogador de futebol, vai estudar. E eu estudava, eu trabalhava de dia, até às cinco horas 

da tarde, e às cinco horas eu saía do escritório, no centro da cidade do Rio e ia a Olaria, 

onde estudava à noite, a partir de sete horas. Estudava até onze horas da noite e dali 

voltava para a minha casa, chegava meia noite, comia lá um negócinho que a minha 

mãe deixava lá em cima do fogão, dava uma esquentadinha, e às cinco horas já 

acordava para ir trabalhar no dia seguinte. Entendeu? E... mas jogava futebol na Vila da 

Penha, tinha muito campinho, que a gente chama de pelada, de várzea, tinha muita área 

e tinham vários campos, e todo mundo que jogava futebol na Vila da Penha, as pessoas 

todas sempre achavam que eu deveria tentar a sorte para jogar futebol, eu falei: “Eu até 

tento, mas tem que primeiro convencer o meu pai e a minha mãe a jogar futebol.”. Um 

dia, de tanto as pessoas me incentivarem a procurar um time, o Roberto Alvarenga, que 

foi supervisor do Fluminense, ele é meu amigo de infância. Ele é muito famoso no meio 

do futebol no Rio de Janeiro, e aí o Roberto armou no Fluminense para eu ir um dia tal, 

treinar, fazer um teste. 

 

B.R. – E o seu irmão já estava lá? 

 

C.T. – O meu irmão já estava lá, mas o meu irmão não se meteu porque sabia 

que o pessoal em casa era contra. O Roberto arrumou todo o esquema para eu em um 

determinado dia ir lá fazer um teste. Eu tinha que inventar uma desculpa no escritório 
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que trabalhava, eu falei: “Pô, como é que eu vou fazer? O cara vai deixar eu sair para ir 

treinar?”. Dr. Geraldo Albernaz, lembro até hoje. Aí inventei uma desculpa que ela não 

sai da minha memória, falei para o doutor Geraldo que naquele dia eu precisava sair 

depois do almoço, eu pedi que ele me liberasse porque tinha que ir no hospital visitar 

uma tia minha que estava enferma. Mentira, não tinha tia enferma nada, era só para ele 

deixar eu sair para ir lá no Fluminense treinar. Aí ele me liberou, fui lá no Fluminense 

treinar. Estava lá treinando, era o quê? Umas quatro horas da tarde, mais ou menos, em 

Álvaro  Chaves1, aí saiu uma bola assim pela lateral, do lado da social do Fluminense, 

passou assim, naquela época o Fluminense tinha uma pista de atletismo em volta do 

campo, aí fui lá pegar a bola, quando peguei a bola, que levanto a cabeça, quem que eu 

vejo sentado na social do Fluminense? 

 

J.C. – Dr. Geraldo? 

 

C.T. – Meu pai. Alguém falou não é? Não sei como é que foi. 

 

B.H. – Deduraram. 

 

C.T. – Alguém me dedurou. [Risos] Na hora eu falei: “Tô roubado! Estou 

perdido!”, mas falei: “Ah, deixa eu continuar treinando, depois vejo o que é que vou 

fazer.” 

 

J.C. – Uma desconcentração rápida ali, não é? 

 

C.T. – Continuei treinando, fui aprovado e tomei o meu banho. Meu pai quando 

viu que eu o tinha visto, levantou e foi embora. Eu treinei, tomei meu banho, fui para o 

colégio e pensando, eu falei: “Bom, até chegar em casa...”, porque quando chegava em 

casa já estava todo mundo dormindo. Ele vai esquecer, vai... Fui para o colégio, voltei 

para casa bem devagarzinho, porque naquela época a gente ainda podia sair a essa hora, 

meia noite, garoto de treze anos na rua, hoje ninguém deixa, não é? Bom, cheguei em 

                                                
1 Refere-se ao Estádio das Laranjeiras de propriedade do Fluminense, muitos o chamam de Estádio 
Álvaro Chaves pelo fato de estar localizado em uma rua de mesmo nome.  
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casa estava todo mundo dormindo, aí tomei um banho, fui dormir. No dia seguinte, era 

seis horas da manhã, a hora que eu acordava para ir, para esperar o ônibus... Aliás, nós 

tínhamos uma mania em casa, que era costume de todas as famílias, acredito eu, que as 

refeições, todos sentavam à mesa ao mesmo tempo, se alimentavam, jantavam, ou 

tomava café, ou almoçava, todos juntos, não é? Lá em casa também, todos nós 

tomávamos café ao mesmo tempo, a minha irmã saía para o trabalho dela, o meu outro 

irmão, Zé Luis, que estava no Fluminense, mas ele trabalhava também, porque naquela 

época o juvenil treinava uma, duas vezes por semana só, não é como hoje que tem treino 

integral. Bom, e aí eu seis horas da manhã, é hora de despertar. Vocês não imaginam 

como é que levantei naquele dia: embaixo de cinto e chinelada. “Seu vagabundo!” e 

vapt, vapt. Eu apanhando mesmo, aí tomei coragem, foi a primeira vez na minha vida 

que tomei coragem de enfrentar meus pais, porque havia um respeito muito grande, não 

é? Em relação à educação dos filhos, não é? Aí falei: “Espera aí, vamos conversar.”. Fui 

à mesa junto com toda a família e falei assim: “Olha, resolvi que quero ser jogador de 

futebol.”. Aí meu pai... Pela primeira vez vi meu pai ficar calado e não discutir conosco. 

Falei assim: “Prometo para vocês que não vou abandonar os estudos.”, porque o grande 

temor da minha família é que eu por causa de futebol parasse de estudar. “Não vou 

parar de estudar.”; “Promete? Promete?”; “Prometo. Prometo.”; “Então está bom.”. Aí 

fui ao trabalho, o meu pai foi comigo, ele falou com o chefe: “O Carlos Alberto, não vai 

vir mais. Nós concordamos que ele vai treinar no juvenil do Fluminense.”. Fui aprovado, 

fiz aquele tal contrato de gaveta e ganhando no Fluminense o mesmo que ganhava no 

escritório, e sendo que, como naquela época não se treinava todos os dias como hoje, a 

gente treinava duas vezes por semana, era terças e sextas-feiras e jogava no domingo. 

Então ainda economizava três dias por semana de passagem, e foi uma coisa que... 

 

B.R. – Foi um bom negócio. 

 

C.T. – Foi um bom negócio. Isso aí foi no ano de 1960, e tive uma carreira, 

graças a Deus, bacana assim, porque ela foi muito rápida, tudo, não é? Eu lembro que 

em 1960 eu tinha quinze para dezesseis anos. Aí, eu já em 1962 já era do aspirante do 

Fluminense e várias vezes já escalado pelo Zezé Moreira, que foi o técnico que 

começou a me dar as primeiras oportunidades. O Zezé sempre me colocava no time de 
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cima jogando algumas partidas, você vê, com dois anos apenas de carreira. Em 1963 já 

era titular absoluto do Fluminense, meu primeiro ano de profissional, com dezoito, antes 

de completar dezenove anos. E no ano seguinte, 1964, eu com dezenove, antes de fazer 

vinte, já estava na seleção brasileira, titular da seleção brasileira, então foi uma carreira 

simples... E que graças a Deus consegui provar para os meus pais que eles estavam 

certos em admitirem que eu fosse jogar futebol. [Risos] 

 

B.R. – Qual que era o time do seu pai? Ou ele não acompanhava futebol? 

 

C.T. – Meu pai era São Cristóvão. 

 

B.R. – São Cristóvão. 

 

C.T. -  Torcedor do São Cristóvão. Ele dizia ele que foi jogador do São 

Cristóvão, mas não acreditávamos, não é? [Risos] Ele dizia: “Não, tentei...”, mas lá em 

um jogo ele quebrou a perna, deram uma solada nele, ele quebrou a perna, aí parou. 

[Risos] 

 

J.C. – Á propósito disso, ontem mesmo, lá na entrevista do Zagallo falou-se 

exatamente sobre esse problema não é? Do início da careira a própria família achava 

que o jogador de futebol era coisa para vagabundo. Era muito difícil.  

 

C.T. – Na época era difícil, porque não havia os recursos que se tem hoje, com 

essa evolução toda que teve da parte de publicidade, televisionamento dos jogos, enfim, 

uma série de coisas que envolvem uma equipe... 

 

J.C. – Profissionalização total. 

 

C.T. – Total. Então na nossa época não tinha, e os grandes jogadores, lembro 

que à exceção talvez de um Garrincha, de um Pelé, não vejo outros assim, nós fazíamos 

contrato de dois anos. Os contratos eram geralmente de dois anos, e naqueles dois anos 

nós ganhávamos o suficiente para comprar um apartamento, que quando fosse alugar, 
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hoje, falando em termos de hoje, você... A gente comprava um apartamento para se 

pagar em dois anos, que era a duração do contrato, e que hoje daria no máximo uns mil 

reais de aluguel. Então a gente fazia geralmente seis contratos, dos vinte aos trinta e 

dois anos, que era o máximo que o jogador jogava, com vinte e oito lembro que uma 

vez fui chamado de velho, nem de veterano, fui chamado de velho aos vinte e oito anos, 

e joguei até os trinta e oito, e modéstia à parte, bem. Bom, então a gente fazia esse 

sacrifício de fazer seis contratos para pelo menos encerrar a carreira com um imóvel 

para morar e cinco alugados. Agora, imagina um jogador de futebol que durante aqueles 

dez, doze anos tem um nível de vida bom, porque você participa de excursões, sempre 

concentrado em grandes hotéis, comendo do melhor, quando você termina como é que 

você vai sobreviver com o aluguel de cinco apartamentos que te rendiam no máximo 

cinco mil reais? Se você for comparar com hoje, e pode comparar, estou te falando 

porque é verdade, não havia como. Então por isso que havia muita resistência das 

famílias em deixar as seus filhos jogarem futebol. Eu sei, porque passei isso na minha 

casa. E logo depois... Antes de eu parar de jogar futebol, o futebol evoluiu de uma tal 

forma que o meu filho foi ser jogador de futebol e teve todo o meu apoio, e graças a 

Deus o Alexandre fez uma carreira legal e profissionalmente e financeiramente ele fez o 

seu pé de meia. 

 

B.H. – O seu pai era São Cristóvão e você era?  

 

C.T. – Eu era Flamengo, quando era garoto era Flamengo, porque tinha um tio, 

casado com uma tia minha, irmã da minha mãe, ele era Flamengo doente e ele pegava, 

eu e esse meu irmão, Carlos Roberto, que nós chamamos de Beto, quase todo final de 

semana ele nos levava no Maracanã para ver o jogo do Flamengo. Pô, a gente tinha que 

torcer para o time dele, não é? Eu gostava.  

 

B.H. – E era a época do Dida? 

 

C.T. – Na época do Dida. Por sinal, quando fui treinar, antes de ir treinar no 

Fluminense tinha treinado no Bonsucesso, não fiquei. Aí eu tentei no Flamengo, porque 

naquela época na Vila da Penha tinha um jogador chamado Othon, que era jogador do 
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Flamengo, era reserva do Joel, muito bom jogador, e o Othon... O pessoal falou com o 

Othon: “Pô Othon, dá uma força para o Carlinhos.”. Que eles me chamavam de 

Carlinhos, até hoje o pessoal me chama de Carlinhos lá na Vila da Penha. “Arruma lá 

para o Carlinhos treinar lá.”; “Então vai dia tal lá.”. Marcou um dia e eu fui lá, esperei lá 

em frente ao campo do Flamengo não é? E não via o Othon chegar, falei: “Pô, será que 

o Othon chegou e não vi ?”. Aí fiquei lá na porta esperando. Aí de repente avisto Dida, 

que era o nosso grande ídolo, não é? Aí fiquei todo feliz, falei: “Oh Dida, poxa sou 

amigo do Othon ele está me esperando, será que o senhor pede para ele vir aqui falar 

com o Carlinhos?”, aí lembro que o Dida me olhou assim e foi embora, mas foi a maior 

decepção que tive na minha vida, foi a maior decepção que tive. O cara era o meu ídolo, 

e aí esfriou aquela admiração que tinha por ele, mas ele depois veio a se tornar meu 

amigo quando me tornei profissional, porque aí nós passamos a jogar um contra o outro, 

às vezes, estávamos juntos em seleção carioca, aquelas coisas. Aí nos tornamos amigos 

e eu contava essa história para o Dida... 

 

B.H. – “Você me desprezou!” [Risos] 

 

C.T. – Ele falou “Oh desculpe”.  

 

J.C. – Acho que esse sentimento é porque você dá muita atenção aos fãs, não é, 

Calos Alberto? Quando te procuram. 

 

C.T. – Ah, mas isso é normal. Mas, aí eu fui embora, eu não esperei não. Fiquei 

tão chateado, tão triste que aí fui embora. Peguei meu ônibus e fui embora, não quis 

esperar e nunca mais voltei a treinar no Flamengo. Aí armaram para eu ir para o 

Fluminense. 

 

B.H. – E quando você chega no Fluminense a sua posição já estava definida? 

Como é que você se descobriu como lateral direito? 

 

C.T. – Olha, quando comecei a jogar lá na Vila da Penha, a gente jogava muito 

descalço, não é? Aqueles campinhos pequenos. Quando o Roberto Alvarenga formou 



Transcrição                                                                                               

 

 13 

um clube chamado Ipiranga, foi um dos grandes clubes amadores lá daquela localidade 

da Vila da Penha. Ele fez um time de juvenil, tinha o segundo time, que seria o 

aspirante, e o primeiro time, que era o profissional. Aí comecei no juvenil, era garoto, 

não é, comecei a jogar na lateral esquerda, ele me colocou de lateral esquerdo. Então 

comecei a jogar, e depois me colocou no meio do campo, aí eu jogava. Aí quando 

surgiu uma oportunidade para eu jogar, você vê, com quinze anos de idade, no primeiro 

time do Ipiranga, que seria o time profissional, aí ele me colocou de lateral direita. Aí 

fiquei nessa posição. 

 

B.H. – Você gostou. 

 

C.T. – Fiquei ali. E já... Vê como é que são as coisas, não é, já nessa época, eu te 

digo até o ano, tinha quinze anos de idade, isso aí foi em 1959, mais ou menos, eu já 

jogava como os alas jogam hoje. Naquela época. 

 

B.H. – Você avançava? Não era um lateral fixo? 

 

C.T. – Não. 

 

B.H. – Que defendia... 

 

C.T. – Naquela época queria jogar: “Pô, ficar aqui?”, não, queria jogar. 

 

B.H. – Mas, por exemplo, o Zezé Moreira que era conhecido por ser 

disciplinador ele... 

 

C.T. – Não, nenhum treinador nunca chegou para mim e falou: “Guarda a 

posição.”. Nunca, nenhum treinador falou para mim. 

 

B.H. – Eles gostavam. 
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C.T. – Eu jogava, sempre joguei dessa forma, lembro, juvenil do Fluminense, 

depois aspirante, profissional do Fluminense, sempre jogava indo e voltando, tinha essa 

coisa, eu não ia e ficava, porque tem muito cara que vai e fica. Não é? [risos] Eu já ia e 

voltava. Então, talvez por isso, nenhum treinador tenha me chamado a minha atenção: 

“Oh, fica, não vai.”. Porque tem muito jogador que vai e volta andando, não é? Eu não. 

Ia e sempre retornava. 

 

B.H. – E quem era o lateral direito quando você chegou no Fluminense, que 

atuava no profissional? 

 

C.T. – Era o Jair Marinho. 

 

B.H. – E você toma... 

 

C.T. – A gente achava que eu nunca ia ter oportunidade de jogar, porque o Jair 

Marinho inclusive era da seleção brasileira. Ele foi campeão, apesar de reserva do 

Djalma Santos, o Jair foi campeão do mundo em 1962 no Chile. Mas aí eu estava bem, 

evoluindo a cada jogo do juvenil, do aspirante, evoluindo e só esperando uma 

oportunidade não é? Já se falava na época que subi, praticamente do juvenil para o 

profissional, já se falava nas Laranjeiras na venda do Jair Marinho para abrir espaço, 

para eu me tornar titular, quando infelizmente, má sorte do Jair, um jogo Botafogo e 

Fluminense o Jair Marinho em uma disputa de bola com o Amarildo, praticamente foi 

casual, o Jair Marinho quebrou a perna. Aí já me tiraram do juvenil, já fui titular e 

fiquei. Aí o Jair Marinho quando se recuperou foi vendido para a Portuguesa de 

Desportos em São Paulo. 

 

B.H. – Mas já na lateral direita?  

 

C.T. – Já. 
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B.R. – Você tinha algum jogador ou algum ídolo, alguém em quem você se 

espelhasse? Que você falasse: “Poxa, quero jogar...”. Havia algum lateral que avançava? 

Que tivesse o mesmo comportamento que você teve?  

 

C.T. – Não, não tinha naquela época, era muito difícil o jogador... Uma vez em 

cada 90 minutos, às vezes, o jogador saía, como Nilton Santos na Copa do Mundo, saiu 

em um jogo contra a Áustria, parece, foi até lá e fez um gol não é? Mas não era normal 

o jogador jogar fazendo vai e vem. 

 

J.C. – Djalma Santos também fez isso. 

 

C.T. – O Djalma era mais de marcação, não é? Era um jogador que tinha uma 

classe extraordinária, era o meu grande ídolo na posição, era o Djalma Santos, pô. O 

Djalma Santos era um jogador que tinha muita classe, marcava bem, tinha muito recurso, 

ele se saía bem de situações adversas dentro da partida, às vezes, a gente pensava: “Pô, 

vai perder a bola.”, não, ele dava aquela... Uma jogada que ele levantava e saía das 

situações difíceis, mas não era também um jogador de ir muito ataque. Eu não sei, 

porque nunca ninguém me pediu: vai e volta, mas comecei jogando dessa maneira e 

acho que fiz escola, não é? 

 

B.R. – Sim. Sim. 

 

J.C. – Exigiam que você fizesse isso, porque você tinha gás para isso. 

 

C.T. – Era um costume que eu tinha já desde garoto, porque gostava de 

participar do jogo. Entendeu? 

 

B.H. – E ainda falando das lembranças suas. Você nasce em 1944, na Copa de 

1950 você tem seis anos de idade, você tem alguma... 

 

C.T. – Tinha cinco anos. 
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B.H. – Cinco anos, você tem alguma lembrança? 

 

C.T. – Não, absolutamente, e olha que eu morava ali ao lado do Maracanã. 

 

B.H. – Nada, nada... 

 

J.C. – Não se ligava ainda, não tinha... 

 

C.T. – Não tenho lembrança nenhuma, mesmo porque naquela época a 

comunicação não é como hoje. 

 

B.H. – Era o rádio? 

 

C.T. – Rádio, televisão não tinha. Eu lembro que depois em 1958, já tinha o 

recurso do rádio que transmitia. Não lembro nem se em 1954, que tinha nove anos, 

também não sei, mas eu lembro que em 1958 eu ficava com os meus irmãos ouvindo o 

jogo e a cada gol a gente pulava. Ali foi que começou realmente a começar essa coisa de 

querer ser jogador de futebol. 

 

B.H. – E você tinha noção o que é que era ser seleção brasileira, o Brasil... 

 

C.T. – Jogava futebol, pelada, lá na Vila da Penha, ouvindo o Brasil campeão, aí 

eu... O entusiasmo começou a tomar conta, não é? 

 

B.H. – Em 1962, você lembra? Você já estava jogando? 

 

C.T. – Eu lembro que via os jogos pelo taipe, não tinha nem televisão direta, 

mas lembro. Mas eu já era... do Fluminense, quase que profissional. Eu participei 

inclusive de alguns treinamentos da seleção brasileira lá nas Laranjeiras, porque a 

seleção concentrava ali no Cosme Velho2, no hotel das Paineiras. Então, às vezes, eles 

desciam e faziam o treinamento lá no Fluminense e talvez uns dois treinamentos, não 
                                                
2 Bairro carioca próximo ao estádio do Fluminense. 
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lembro, não mais que isso, aí estava faltando alguém eu treinava no lugar. No time 

reserva, claro, da seleção. E te digo, a partir de 1962, que eu comecei... quando treinei 

algumas vezes na seleção para completar a posição da lateral, ou Djalma Santos, ou o 

Jair não podia participar, alguns jogadores do Santos já haviam indicado o meu nome 

para eu ir para o Santos, porque o Santos tinha vários jogadores que jogavam na seleção, 

não é? Se o Fluminense na época tivesse concordado em me liberar, se fosse hoje, por 

exemplo, que não tem mais o passe, eu seria campeão mundial de interclubes. 

 

B.H. – Interclubes 1962 e 1963, não é? 

 

C.T. – É. 

 

B.H. – Bicampeão, não é? 

 

C.T. – Seria, mas o Fluminense não quis me liberar: “Ah, não, não, vai ficar 

aqui.”. Mas logo depois, no início de 1965, fui para o Santos. 

 

B.H. – E você tem alguma lembrança de ir ver jogo, ir ao Maracanã, ou em 

estádios do Rio? 

 

C.T. – Não, olha... 

 

B.H. – Ou foi como jogador mesmo que... 

 

C.T. – Não, como jogador não. Eu... ia aos jogos, claro, como jogador, mas aí 

deixei de comparecer ao estádio como ia com o meu tio quando era garoto, não é, para 

ver algum jogo. Eu lembro que fui ver Fluminense e América, final de 1960, fui ver 

esse jogo lá no Maracanã, que o América foi campeão, ganhou do Fluminense. Eu 

estava lá, torcendo para o Fluminense, já era do juvenil do Fluminense, aí fui com a 
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turma lá do clube, nós fomos lá no Maracanã cheio. Agora, o América tinha um 

belíssimo time3. 

 

B.H. – Foi o último, não é? 

 

C.T. – É, mas eu não tinha assim costume de ver jogo, por exemplo, a final do 

Santos, interclubes, eu não fui ver.  

 

B.H. – Ah, essas de 1962, 1963. 

 

C.T. – Em 1963 já era profissional do Fluminense, mas não tinha... Depois que 

passei a jogar futebol, no Fluminense, que o futebol se tornou realidade, digamos assim, 

na minha vida, deixei de ir e ver jogos como torcedor ou espectador. 

 

B.H. – Então você tem esse momento inicial no Fluminense, como profissional, 

se firma, você diz até que poderia ter ido antes para o Santos, mas como é que se 

concretiza a sua transferência para o Santos em 1965 e aí fazendo parte dessa equipe... 

 

C.T. – Em 1963, que foi o meu primeiro ano como profissional e titular do 

Fluminense, antes de eu assinar o contrato, fiquei jogando no time de cima do 

Fluminense como amador, por causa dos jogos pan-americanos, que foi em São Paulo. 

Porque a CBD4, na época CBD, não permitiu, ou pediu ao Fluminense para que não me 

profissionalizasse, para eu poder jogar nos jogos pan-americanos. Porque naquela época 

era diferente de hoje, hoje um profissional joga, naquela época tinha que ser amador 

mesmo. Aí fui para os jogos pan-americanos, na mesma época estava sendo disputado, 

era um torneio Rio - São Paulo, e eu concentrado com a seleção no Morumbi, nós 

concentrávamos lá no Morumbi. Aí teve um jogo: Fluminense e Santos, no Pacaembu, 

aí a CBD me liberou para eu ir ao Pacaembu jogar pelo Fluminense contra o Santos e 

foi um grande jogo, nós ganhamos do Santos de quatro a dois e eu me lembro, modéstia 

a parte, que joguei muito bem naquele jogo. E foi ali que passou a realmente haver um 

                                                
3 Tal partida terminou em 2 a 1 para o América, tornando-se o primeiro campeão do Estado da Guanabara.  
4 Confederação Brasileira de Desportos. 
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interesse maior do Santos para me contratar. A coisa demorou um ano, um ano e pouco, 

até ser concretizada não é? Eu lembro que marcava o Pepe, que era jogador 

extraordinário, rápido inclusive, o Pepe era rápido, e eu ia, voltava, aí eu lembro só que 

o Pelé... Depois, quando ficamos juntos lá no Santos, jogando juntos, aí eu até lembrava 

isso para eles lá, principalmente o Pelé. O Pelé só virava para o Pepe e falava assim: 

“Pepe, fica que o homem quer ir embora, o homem vai toda hora para frente.”. Mas só 

que eles metiam e eu ainda chegava na frente do Pepe. [Risos] Eu era garoto, pô, 

dezenove anos, era rápido para burro, dezoito, dezenove anos. 

 

B.H. – Então o Pepe deve ter sido um dos que confabulou para você ir para o 

Santos, porque ele não te queria como adversário. 

 

C.T. – Depois eu retornei para a concentração, jogamos os jogos pan-americanos, 

o Brasil foi campeão, a primeira vez que o Brasil foi campeão pan-americano, eu já 

como capitão da seleção. E logo depois, no meio do ano, teve uma excursão da seleção 

para a Europa, que foi uma excursão, parece que não foi muito bem a parte técnica, o 

Brasil perdeu alguns jogos lá, inclusive de goleada. O técnico da seleção na época, não 

lembro se era o Feola5, não lembro quem era, eles queriam me levar para a excursão, 

quem não deixou eu ir para a excursão foi o João Havelange6, que falou: “Não, o Carlos 

Alberto é mais para frente.”. Aí não viajei com a seleção principal. 

 

B.H. – Então muito cedo você já se tornou capitão dos times? 

 

C.T. – Sempre fui capitão, no Fluminense, joguei no Fluminense, sempre fui 

capitão, depois no aspirante do Fluminense, que joguei em 1962, só um ano aspirante, 

era capitão também. Só não fui capitão no time profissional do Fluminense em 1963 e 

1964, porque era garoto, pô, tinha dezoito, dezenove anos e tinha outros jogadores, 

Castilho7, Altair, Procópio8, outros jogadores mais experientes do que eu e o Procópio 

que era o capitão inclusive do time do Fluminense. E eu fui depois para o Santos, 

                                                
5 Vicente Feola. 
6 Jean-Marie Faustin Goedefroid de Havelange. Presidiu a CBD de 1956 à 1974. 
7 Carlos José Castilho, era goleiro do Fluminense. Encerrou a carreira em 1964.  
8 Procópio Cardoso Neto, era zagueiro e atuou no Fluminense entre 1963 e 1964.  
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também, cheguei lá no de 1965, olhava era só ferona: Gilmar, Mauro, Zito, Sandoval, 

Coutinho, Pelé, Pepe, a gente não sabia para onde olhar. Pô, lembro que quando fui, 

dava vontade de pedir autógrafo dos caras. 

 

J.C. – Deve ter sentido: “Aqui estou seguro, pô!”.  

 

C.T. – Pô! Era um timaço, não é? E o primeiro ano, lembro, 1965 do Santos foi... 

Nossa Senhora! Nós fomos campeões com antecedência, campeão paulista com 

antecedência, porque eram pontos corridos também, turno e returno, e o Santos perdeu 

apenas dois jogos naquele ano, os dois jogos para o Palmeiras, que também tinha um 

grande time. Mas foi o último jogo do primeiro turno, nós perdemos de um a zero na 

Vila, depois o último jogo do campeonato nós perdemos de quatro ou cinco no Parque 

Antártica, a gente lembra que o Gilmar naquele dia não estava inspirado, aí tomava cada 

gol o Gilmar ficava rindo ainda: “Pô, tomando de quatro, cinco.”; “Não, está bom, já 

fomos campeões.” [Risos] E foi... a melhor experiência que tive, uma das maiores 

experiências que tive ainda muito jovem, com dezenove anos, ter ido jogar no time do 

Santos, praticamente com vinte anos. Ter ido jogar naquele time do Santos. 

 

B.H. – E essa qualidade de capitão é o quê? A sua liderança? Como é que foi 

esse... 

 

C.T. – Olha te falei, eu sempre... no juvenil do Fluminense já me escolheram 

capitão, no aspirante fui capitão, na seleção pan-americana eu era o capitão. Em 1967 

no Santos, que eu sempre tive esse meu modo extrovertido de falar, nunca joguei calado, 

nunca, e aí em 1967 o Zito abandonou o futebol, o Zito era o capitão do Santos, era o 

capitão, presidente, diretor, o Zito era tudo lá no Santos, e aí o Zito parou de jogar 

futebol. Aí lembro que a direção do Santos, antes de escolher o capitão, aquele que seria 

definitivamente o capitão do time do Santos, cada jogo jogava um, era um jogador 

escolhido para ser o capitão. Eu fui capitão e todos os outros foram. Ia ter uma excursão 

do Santos... acho que para a África, porque o Santos ia muito lá por causa do Pelé, e o 

Pelé tinha assinado um contrato, renovado um contrato com o Santos que ele iria ganhar 

uma quantia por jogo. Mais que merecido, não é? Porque, pô, nós jogávamos por causa 
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do Pelé. Nós fazíamos aqueles jogos todos que o Santos realizava, por causa do Pelé. 

Aquelas excursões todas, não iam por minha causa, iam por causa do Pelé e ele merecia, 

nós tínhamos noção disso. Mas para pagar uma cota extra para o Pelé a diretoria tinha 

que diminuir o bicho que nós ganhávamos, aí houve a chiadeira do pessoal, todo mundo. 

Era uma coisa assim, ganhávamos 500 dólares, ia diminuir para 300. Aí todo mundo: 

“Ah, eu não vou, não vou, eu não vou.”, ninguém ia. Aí não sei por que, me pediram 

para ir falar com a diretoria, antes de um treino, às vésperas do embarque, para ir falar 

com a diretoria a posição do grupo: “Oh, se diminuir o nosso bicho... Não temos nada 

contra o Pelé, claro, mas se diminuir aquilo que nós estamos acostumados a ganhar, 

ninguém vai viajar.”; “Manda o garoto aí!”, tinha vinte e três anos ainda, imagina, em 

um grupo como aquele do Santos. Aí fui lá falar com a diretoria, falei com o diretor na 

época. 

 

B.H. – Era o Athiê já 9? 

 

C.T. – Não, o presidente era o Athiê, era o Athiê ainda. Aí: “Oh, a posição do 

grupo é essa. Se diminuir o nosso bicho... Não temos nada contra o Pelé, é bom que 

fique claro, mas se diminuir o nosso bicho ninguém quer viajar.”. Aí ele falou: “Ah, 

então tu fala com o pessoal que depois eu vou lá embaixo conversar com eles, depois do 

treino.”. Aí fui... voltei para o campo, falei com a turma: “Oh, o dirigente falou que 

depois do treino vem aqui conversar com todo mundo.”; “Tá legal.”. Acabou o treino, o 

diretor vem, reuniu a turma e falou assim: “Olha só, o Carlos Alberto foi lá dizer que 

ninguém quer viajar, quero saber quem que não vai viajar?”. Aí quem não vai viajar 

levanta o dedo assim, o braço, sei lá. Aí olhei para um lado, olhei para o outro e 

ninguém levantou, só eu fiquei. Só eu, pô, era a posição do grupo, eu levantei, claro. Aí 

mantive meu braço, aí ele virou para mim e falou: “Oh, depois que você tomar um 

banho vai lá conversar comigo.”. Aí fui pensando tudo, estou roubado, vai acabar com a 

minha carreira, porque naquela época tinha o passe, se o clube quisesse acabava a 

carreira do jogador. O que é que vou fazer da minha vida? Eu já tinha dois filhos 

pequenos, que casei com vinte e um anos, ai meu Deus, o que é que vai ser? Está bom, 

fui para o vestiário bem devagar, fiz uma massagem de uma hora, tomei meu banho em 
                                                
9 Athiê Jorge Coury. 
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mais uma hora, depois falei assim: “Pô, daqui a pouco o homem vai embora e esquece.”. 

[Risos]  

 

B.H. – Esfria a cabeça dele... 

 

C.T. - Tomei banho, coloquei a minha roupa e fui lá, ver se o diretor ainda 

estava lá. Subi e ele estava lá me aguardando, a secretária mandou entrar, aí quando fui 

em direção à mesa do dirigente, aí ele levantou, saiu e me cumprimentou, falou assim: 

“Olha queria te dizer que a partir de hoje você vai ser o capitão do Santos e o bicho que  

eu vou reduzir, que tenho que reduzir para pagar a cota do Pelé, mas você vai receber o 

integral. Não fala para ninguém.”. E não falei para ninguém mesmo, claro, e passei a ser 

o capitão do Santos e na excursão ganhei o bicho que ele falou. [Risos] Foi assim que 

passei a ser o capitão do Santos e evidentemente pelo time que o Santos tinha, 

capitanear um time daquele, automaticamente levei a braçadeira para a seleção. 

 

B.H. – Então demonstrou personalidade, credibilidade junto à direção e aí... 

 

J.C. – E foi o único que assumiu a reivindicação, que foi o porta voz.  

 

B.H. – E Carlos Alberto, muitos dizem, que já na Copa de 1966, você merecia 

ter ido, com vinte e um, vinte e dois anos. 

 

C.T. – Também acho. 

 

B.H. – O próprio Djalma Santos, vários entrevistados nossos afirmam isso e o 

próprio Djalma diz isso, foi a quarta Copa do Mundo que ele participou, já estava em 

fim de carreira e que você estaria começando, mas ao que você atribui isso? Foi uma 

questão política? 

 

C.T. – Rapaz pode ter sido. Eu lembro que jogava praticamente como titular em 

todos os treinamentos e em alguns jogos da seleção, aqui no Brasil, antes de viajar para 

a Europa eu era o titular. Até que um dia, quando eles foram anunciar os jogadores que 
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viajariam para a Europa o meu nome não constava. Foi uma surpresa geral, ninguém 

entendeu até hoje, ninguém! Naquela época, se você perguntar a algum jornalista 

daquela época ninguém vai achar uma coisa razoável para justificar o meu corte. Eu só 

lembro, sem citar nomes, não quero citar nomes, mas eu vou te falar uma coisa que 

nunca falo para ninguém: quando fui para o Santos em 1965, havia um dirigente do 

Fluminense ligado à CBD, que ele tentou me convencer a não sair do Fluminense para 

ir para o Santos. Porque quando eu fui vendido pelo Fluminense ao Santos lembro que 

foi a maior transação do futebol brasileiro. Foi na época, 200 milhões de cruzeiros, 

dinheiro da época, porque foi assim uma coisa absurda e esse dirigente tentou me 

convencer a não ir para o Santos, eu falei: “Não, eu vou, é a grande oportunidade da 

minha vida.”; “Não vai, não vai.”; “Eu fui.”. E você sabe o que é que aconteceu depois 

que fui para o Santos? Várias convocações o meu nome não estava, mesmo sendo já 

naquela época apontado como o melhor da posição no Brasil, mas várias convocações o 

meu nome não estava. Em 1966 eu fui porque foram quatro de cada posição, acho que 

não tinha como se justificar a minha não chamada, não é? Aí fui, mas não fui para a 

Copa do Mundo. 

 

B.H. – Então é possível que tenha sido um... 

 

C.T. – Pode ser, pode ter sido um problema político, não é? 

 

B.H. – Uma espécie de sabotagem pelo fato de você ter optado pelo Santos e 

não... 

 

J.C. – Represália mesmo. 

 

B.H. – Represália, mas isso te gerou uma frustração, ou continuou... 

 

C.T. – Não, não, não. 
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B.H. – Bom embora o próprio fracasso na Copa de 1966 foi uma justificativa 

[por eles10] não terem te convocado. 

 

C.T. – Não, mas o fato de na época jogar pelo Santos... Porque era um grande 

time, você jogar no Santos, às vezes, era melhor do que se jogar na seleção brasileira. 

Naquele momento de transição, não é? Entre uma geração que ganhou a Copa de 1958 e 

de 1962 e a geração que estava surgindo, e que veio a ganhar a Copa de 1970, então 

talvez o fato de... Talvez não, o fato de eu jogar no Santos tenha em grande parte, ou 

totalmente não é? Feito com que não sentisse nenhum tipo de... 

 

B.H. – Abatimento. 

 

  C.T. - Abatimento pelo fato de não ter ido à seleção de 1966, e também o fato da 

seleção não ter ganho e as pessoas sempre falando o meu nome: “Por que é que não foi, 

me procurando , não dá para entender.”. Isso aí foi um consolo muito grande para mim. 

 

B.R. – E quando foi que você assumiu, digamos, em definitivo a titularidade da 

seleção, ou seja, que o seu nome não seria mais contestado? 

 

C.T. – Foi depois da Copa. Foi depois da Copa de 1966. Aí passei a ser parte, 

assim, integrante da seleção brasileira, todas as convocações, todas as convocações, a 

não ser uma vez ou outra que estivesse contundido, aí não... Como em 1971, por 

exemplo, na despedida do Pelé não participei, mas estava lá no banco com o joelho 

operado. Porque no último jogo do campeonato carioca eu estava emprestado pelo 

Santos ao Botafogo, no último jogo machuquei meu joelho, inclusive joguei só 10 ou 15 

minutos e uma semana depois era a apresentação dos jogadores para jogar a despedida 

do Pelé não? Um jogo aqui no Maracanã, um jogo em São Paulo. Já tinha sido 

convocado, já tinha saído a convocação, eu me apresentei, que eles exigiram que eu 

ficasse lá, por causa do Pelé, principalmente, para homenagear o Pelé. Lembro que 

estava no banco com a muleta... Mas depois em São Paulo não fui, já tinha retornado a 

Santos para fazer a minha recuperação, mas todas às convocações depois participei. 
                                                
10 O mais próximo do que foi possível ouvir. 
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Inclusive em 1974, quando a seleção começou a se preparar para a Copa da Alemanha, 

estava convocado, mas aí sofri outra contusão, aí não deu para eu me recuperar, aí fui 

cortado, mas mesmo depois dessa aí, todas às outras, eu estava sendo chamado. 

 

B.H. – Você gostava da rotina de jogador de concentrar, treinar? Isso em relação 

ao início da sua carreira já tinha mudado muito essa dinâmica e o ritmo de treinamento? 

Como é que era para você viajar, isso era uma coisa novidade... 

 

C.T. – Não, veja bem, para mim não era novidade porque o Santos viajava muito, 

não é? O Santos mal parava, a gente mal parava em casa. Eu lembro que tinha jogo que 

após a partida a gente saía dali direto para o aeroporto para viajar para algum lugar no 

mundo e ia lá, fazia o amistoso, retornava para jogar o campeonato paulista quando 

chegasse. Então nós estávamos acostumados, viajar era conosco. A gente passava mais 

tempo fora do que na nossa casa. 

 

B.R. – Mas a sua rotina no Rio de Janeiro, por exemplo, no Fluminense, em 

relação a de Santos, com o time mais badalado, mudou ou ... 

 

C.T. – Não, não mudou porque a gente vai acostumando. Diria para você o 

seguinte: eu tive e faça sempre questão de deixar claro isso, que eu e outros poucos 

jogadores tiveram o privilégio de ter um professor como o Pelé. Ora, ninguém mais 

requisitado do que o Pelé. A gente via o Pelé com toda a fama que ele tinha, já era o rei 

do futebol, o futebol que o cara jogava, o prestígio que Pelé tinha e o cara o mais 

humilde e a gente estava do lado e: “Por que não vou ser? Por que vou me recusar a 

viajar? Por que vou me recusar a jogar? Por que vou me recusar a treinar?”. Não tinha 

nem como, entendeu? Então costumo dizer que o Pelé foi o nosso grande professor. Eu 

até gostaria que muitos jogadores dos dias de hoje tivessem, pudessem ter tido, pelo 

menos uma vez, a oportunidade de ver o que o Pelé significava, para que servisse de 

exemplo para a carreira de alguns dos nossos jovens jogadores. Porque o Pelé realmente 

era uma coisa que... Era o maior exemplo para todos nós, era o exemplo. 

 

J.C. – Era a referência forte. 
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C.T. – Era a referência nossa, ninguém faltava treino, ninguém colocava 

chinelinho, porque o Pelé estava lá, por que é que não vou treinar se o homem está aí 

não é? Com todos os compromissos que ele também tinha na época, o Pelé ia, mas não 

faltava nenhum treino, não dava como desculpa: “Não vou treinar amanhã porque vou 

gravar não sei o que.”. Estava lá no dia, na hora do treino estava lá. Então foi a grande 

referência o grande professor, o grande espelho da minha vida, profissionalmente 

falando, é o Pelé. 

 

B.R. – E você jogou com ele em Santos, na seleção e ainda no Cosmos, não é? 

 

C.T. – No Cosmos. Joguei com o Pelé durante doze anos seguidos, sou um dos 

poucos jogadores que tiveram esse privilégio, jogar tantos anos ao lado do Pelé. 

 

B.H. – E para você era diferente jogar no Santos e na seleção brasileira, tinha 

mais motivação a seleção brasileira? 

 

C.T. – Tinha. A seleção para nós era a motivação maior, talvez hoje não seja 

tanto para os jogadores, mas a gente no dia da convocação ficava com o ouvido colado 

no rádio para ver se falavam o meu nome. Hoje os caras não estão nem aí, não é? São 

avisados pela assessoria deles. 

 

B.H. – “Que droga, fui convocado, vou ter que jogar mais uma partida.” [Risos] 

 

J.C. – Não vou falar o nome do jogador, mas tem um jogador aí que recusou, 

não foi recente não, recusou várias convocações da seleção brasileira, porque jogou no 

Milan da Itália, quer dizer... 

 

C.T. – O que acontece é o seguinte, é que naquela época... 

 

J.C. – Nessa época, na minha época, todo mundo se orgulhava porque era o 

ápice da carreira... 
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C.T. – Além do orgulho não é? De servir à seleção brasileira, havia o lado da 

valorização profissional, porque o jogador que era convocado para a seleção era 

valorizado. Hoje, os jogadores com contratos altíssimos não estão nem aí se vai... Para o 

clube não quer dizer nada se ele vai ou não vai para a seleção, ele tem ali, o clube acha 

que ele vale aquilo e acabou. Não é o fato dele não ir para a seleção que vai desvalorizar, 

naquela nossa época não. 

 

B.R. – Talvez a seleção não seja mais uma vitrine como foi antes. 

 

C.T. – Não, não, como antes não, porque antes, é como estou te falando, nós 

tínhamos a vontade imensa de ser chamado. Você vê, de vez em quando, jogador 

pedindo dispensa da seleção: “Pô, não me chama.”. Pô, na nossa época não existia isso, 

nós queríamos era ir, eu algumas vezes que... E você vê já na época que me tornei titular 

da seleção, como outros, como Jairzinho, como o próprio Pelé, como Gérson, Didi e 

Nilton Santos, a gente ficava ansiosos não é? Nós ficávamos ansiosos para ter o nome 

chamado, quando o nome não era falado e olha, digo para você, mesmo depois de eu 

começar a ser apontado como melhor na posição no futebol brasileiro, umas duas ou 

três convocações que não estava bem no Santos, não estava jogando bem, meu nome 

não foi citado, não foi lembrado e foi uma grande frustração para mim. Hoje não, hoje 

jogador joga pelo que já fez na seleção, não é pelo que ele faz atualmente. Isso é um 

grande erro, inclusive, que tomara que daqui a pouco acabe isso, porque... 

 

J.C. – Já não vivem... A maioria vive fora, não é, Carlos Alberto, todos daquela 

época viviam aqui no Brasil. 

 

C.T. – Também tem isso, mas essa questão da valorização era o mais importante 

para o jogador querer fazer parte da seleção brasileira, hoje não, hoje tanto faz, se o 

jogador não vem não quer dizer nada, absolutamente nada, o clube lá fora ou aqui no 

Brasil: “Não, o cara é meu, é bom.”, e às vezes, ficam até torcendo para não ser 

chamado para a seleção, para ficar no clube deles jogando.  
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[FINAL DO ARQUIVO 1] 

 

 

B.H. – Carlos Alberto, a partir de 1967, então você passa a ser convocado quase 
que sempre. 
 

C.T. – É, fui bastante. Até 1977 eu estava sempre chamado, vez ou outra, eu 

estava contundido, como foi em 1971, depois em 1974, mas sempre convocado, até 

1977. 

 

B.H. – Ah, então quando foi anunciada a convocação para a Copa de 1970, era 

uma expectativa, mas você já esperava que isso fosse... 

 

C.T. – Já. Ali já, porque a gente já estava praticamente garantido de ser chamado 

pela continuidade do trabalho do João Saldanha não é? Em 1969. 

 

J.C. – A convocação das eliminatórias com o João Saldanha. 

 

B.H. – Embora esse... É um momento considerado turbulento e há várias versões 

sobre essa transição, demissão, por que é que não foi convocado. Qual é a sua? 

 

C.T. – É, não, a minha opinião é a seguinte, a minha opinião é o que eu sinto e 

acho que foi na realidade o que aconteceu. Em 1969, a seleção passava por um 

momento de total descrédito junto ao país: opinião pública, torcedor, imprensa, 

ninguém acreditava na seleção. Quando o João Havelange teve - para mim foi um golpe 

de mestre- ele: “Vou chamar quem, vou chamar quem?”. Aí chamou o João Saldanha. 

Muita inteligência do João Havelange, que primeiro que acalmou tudo, porque a 

imprensa apoiou de cara, ele era da imprensa, o público adorava o Saldanha pela... Era 

um cara famoso pelas tiradas dele na rádio, no jornal, na televisão. Então de cara o 

Saldanha ganhou todo mundo e já chegou anunciando a seleção titular, chamando as 

feras, os vinte e dois jogadores, as vinte e duas feras, mas a grande jogada do Saldanha 

para mim, de inteligência e de conhecimento de futebol, foi escolher o time titular que 
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ia jogar as eliminatórias. Porque ele escolheu seis jogadores do Santos, que na época era 

o melhor time, seis jogadores do Santos, toda a defesa: eu, Djalma Dias, Joel e Rildo. E 

na frente: Pelé e Edu. E o goleiro seria o Cláudio, se o Cláudio não se machucasse. Aí o 

Cláudio não estava bem fisicamente, aí colocaram o Félix. Então eram seis jogadores 

daquele que era o melhor time do Brasil na época, mais, o Félix, que era o grande 

goleiro da época; meio campo: Piazza e Gérson; e na frente o Jairzinho e o Tostão. 

Então o que aconteceu foi que não precisamos nem de treino para o time se ajeitar. 

 

B.H. – Fechou o grupo, como se diz. 

 

C.T. – Aí nós fomos para jogar as eliminatórias, que marcou na história, que é o 

primeiro e único, até hoje, time a ganhar todos os jogos de classificação seguidos, 

ganhando todos os jogos da Copa do Mundo. Não existe isso [inaudível]. Ganhamos 

todos os jogos das eliminatórias, aí junta com a Copa do Mundo que vêm no ano 

seguinte, e ganha todos os jogos também. É caso único. Não tem até hoje isso aí. Rapaz, 

em relação ao Saldanha, nós ganhamos de forma brilhante, ganhamos , o time marcou, 

marcou. E, no ano seguinte, o Saldanha ainda como técnico, aí ele mudou tudo, deixou 

de chamar o Djalma Dias, que para mim era o melhor zagueiro central do Brasil, deixou, 

não chamou o Rildo, que era um grande marcador de lateral esquerdo, e aí fez outras 

mudanças, aí mudou tudo. Eu acho que ele devia começar os treinos com aquela seleção 

que classificou, que eram todos os jogadores em atividade ainda, e bem. Não tinha 

ninguém com 30 anos ainda, ninguém. Então ele deixou de chamar alguns jogadores e 

mudou, mudou todo o time. O Joel já não era nem titular, o Djalma Dias não foi 

chamado, o Rildo não foi chamado, o Edu já não jogava. Enfim, aí começou a dizer que 

o Pelé e o Tostão não podiam jogar juntos, uma coisa assim. Então mudou, mudou, 

colocou outros jogadores, escalou outra seleção, e todo mundo sabe que para você 

conseguir um entrosamento em um time leva tempo, por melhor que esse time seja, não 

é? Leva tempo, então em dois, três meses, como é que você vai de repente fazer um 

grande time? E o tempo foi passando, os amistosos se sucederam, a gente vai a Bangu, 

perde para o Bangu de um a zero, a imprensa começando a falar. Foi a própria imprensa 

começando a criticar, as pessoas de fora, mesmo ligadas ao futebol, começando a falar, 

o que não foi aceito pelo Saldanha. Foi o caso do Yustrich, que era técnico do Flamengo, 
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criticou, o Saldanha saiu da concentração para ir brigar com Yustrich lá na concentração 

do Flamengo, em São Conrado, perto de onde nós concentrávamos. A sorte é que o 

Yustrich soube e saiu fora para não criar um atrito maior, e aí criou-se um ambiente que 

o João Havelange teve que tomar a decisão de mudar não é? Porque já estava todo 

mundo falando desses problemas extra campo, do que da seleção. Aí foi quando 

tentaram... A CBD11, não é? Tentou convidar o Dino Sani12, que não aceitou na época o 

convite, porque o técnico era para ser o Dino. 

 

B.R. – Que era muito amigo do João Saldanha, não é? 

 

C.T. – Era. E aí chegou em um dia, naquela semana, que o Havelange decidiu 

que naquele dia tinha que escolher o técnico. Como na comissão técnica a maioria era 

do Botafogo, o Chirol, principalmente o dr. Lídio Toledo, aí eles indicaram o nome do 

Zagallo que estava começando com sucesso a carreira de treinador lá no Botafogo, era 

jovem. Zagallo não tinha nem quarenta anos, eu acho, ainda, não lembro, acho que não 

tinha, e já tinha sido campeão na equipe de amadores do Botafogo, bicampeão carioca. 

Enfim, aí ele foi o escolhido para ser o técnico, e veio, chegou e foi muito bem aceito 

pelos jogadores, porque o Zagallo era como se fosse um companheiro mais experiente 

nosso, assumindo o cargo de treinador. 

 

B.H. – Falava a língua de vocês, não é, assim, tinha uma comunicação direta. 

Então internamente isso foi visto bem. 

 

C.T. – Foi uma solução muito inteligente do João Havelange, não é? 

 

B.H. – E essa história, ou esse mito de que teria havido uma decisão política na 

saída... 

 

C.T. – Ah, não, sinceramente não... 

 

                                                
11 Confederação Brasileira de Desportos. 
12 Ex-jogador e treinador, um dos maiores volantes do São Paulo Futebol Clube.  
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B.H. – Não acredita? 

 

C.T. – Não, eu, claro que não acredito, não lembro que tenha havido isso. 

 

J.C. –  Que ele13  teria dito que o presidente Médici escala do ministério dele, e a 

seleção é ele que escalava. 

 

C.T. – Não, isso o Havelange... O João Saldanha que falou, que teria falado. Eu 

sinceramente, a gente convivendo ali, em momento nenhum a gente ouviu falar, se 

tivesse falaria aqui, não teria problema nenhum, mas dizem que o governo querendo se 

meter na seleção, nós nunca vimos ninguém lá dentro da nossa concentração querendo 

se meter, querendo dar palpite. Não, a gente fazia o nosso trabalho, nós sabíamos a 

importância, para nós, profissionalmente, ganharmos aquela Copa do Mundo. Para o 

Pelé era a última, para o Brito, Gérson, Piazza, Tostão, para a maioria dos jogadores era 

última oportunidade de jogar uma Copa do Mundo e ganhar. E nós sabíamos que nós 

tínhamos time, primeiro tínhamos grupo para ganhar, e pelo trabalho desenvolvido, 

planejado e desenvolvido pela comissão técnica, principalmente da preparação física. 

Nós estávamos confiantes de que se nós seguíssemos toda a orientação que eles nos 

davam, nós teríamos tudo para ganhar a Copa do Mundo. É bom a gente lembrar, 

porque muito pouco se fala, você não vê ninguém falando desses detalhes, porque você 

ganha uma Copa do Mundo com detalhes da preparação. O Brasil, quatro anos antes, 

havia sido surpreendido pelo futebol europeu, com o chamado futebol força. Era o 

power futebol que eles chamavam, que era na base da pancada mesmo, jogava duro. 

Quem não lembra daquele cara que não tinha dente, o Steiner14, da Inglaterra, que 

amedrontava todo mundo na base do pau não é? O Pelé saiu da Copa como? 

 

J.C. – O Pelé. É isso, ia falar desse caso aí... 

 

C.T. – Então, foi o tal futebol força, que era o futebol de marcação dura com 

uma grande preparação. 

                                                
13 Mais próximo do que foi possível ouvir e grafar.  
14 O mais próximo do que foi possível ouvir e grafar. 
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J.C. – Força física. 

 

C.T. – Física. E a CBD assimilou isso, por isso que o João Havelange teve um 

cuidado muito grande na escolha da comissão técnica, preparadores físicos. Acho que 

foi a primeira vez, acho não, foi a primeira vez que a seleção levou uma comissão, era o 

Chirol, era o Coutinho, era o Parreira, era o Zé Bonetti de supervisor, tudo mundo na 

base de preparação física. Fizeram um estudo, um planejamento, e que eles falaram para 

nós no dia da apresentação: “Se vocês seguirem o que nós planejamos em termos de 

trabalho físico vocês vão chegar, pelo menos, na final da Copa do Mundo. Nós temos 

que estar muito bem preparados fisicamente, primeiro pelo trabalho na altitude e 

segundo pela maneira como o futebol europeu joga hoje.”. E nós seguimos tudo. 

Diariamente nós fazíamos reuniões com o Chirol, principalmente, com o Cláudio 

Coutinho, para eles avaliarem, tudo anotado... 

 

B.R. – Performance. 

 

C.T. – A performance de cada um, no dia a dia, e aquilo ali foi dando um 

incentivo grande para nós: “Pô, tá legal, vamos lá, não sei o que...”. E foi o que 

aconteceu. 

 

B.H. – Era algo que não tinha nos clubes, era algo que não tinha. 

 

C.T. – Ah, não, nos clubes não tinha. 

 

B.H. – Foi realmente um marco essa Copa de 1970... 

 

C.T. – E depois que o time se ajeitou, aí é que, na minha opinião, não sei se 

todos concordam, eu acho que o pessoal, aqueles principalmente que se lembram do 

detalhe, quando o time se ajustou, porque antes não dava nem para falar o que vou falar, 

não dava... A gente seguindo a orientação da preparação física, mas do jeito que 

tecnicamente estava o time a gente nem sabia se ia passar da primeira fase. Mas quando 
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as coisas se ajustaram, aí é que veio o detalhe principal para gente chegar na final, pelo 

menos na final da Copa do Mundo, que foi, é... analisarmos o grupo que nós estávamos 

na primeira fase. E quem estava no nosso grupo era nada mais nada menos que a 

Inglaterra, que era o grande time, que chegou como favorito para ganhar aquela Copa. 

 

B.R. – Como campeão mundial. 

 

C.T. – Era o campeão mundial e tinha um grande time. 

 

J.C. – Foi o jogo mais difícil? 

 

C.T.- Tinha um timaço. Então, o que foi feito, um trabalho de conscientização 

com o grupo, com os jogadores, de que o jogo da Copa era aquele da Inglaterra. Aí, mas: 

“Pô, como que é o jogo da Copa?” Porque o primeiro colocado naquele grupo, ou o 

Brasil, ou a Inglaterra, com todo respeito à Tchecoslováquia e Romênia, mas o primeiro 

colocado seria ou Brasil ou a Inglaterra, daquele grupo. O primeiro daquele grupo 

permaneceria jogando em Guadalajara, praticamente nível do mar, e o segundo, que é 

que ia acontecer? Ia sair lá de Guadalajara, subir lá em cima na altitude para encarar 

quem? A Alemanha que estava lá, oh, só esperando. E foi o que aconteceu. Nós 

ganhamos da Inglaterra, permanecemos em Guadalajara, a Inglaterra foi enfrentar a 

Alemanha e foi desclassificada da Copa do Mundo, chegou lá e perdeu da Alemanha. 

Então, tudo traçado, não foi de orelhada, não. Conforme a gente fala, não é, vamos 

ganhando, vamos... Não, não. Vamos traçar, precisamos ganhar esse jogo. Se nós 

ganharmos... O Zagallo, o Chirol, o Coutinho falavam: “Se nós ganharmos esse jogo, 

fatalmente nós vamos à final. Ganhar é outra coisa, porque nós temos que ver também 

quem é que vai estar do outro lado, mas na final com certeza nós estaremos.”. Foi o que 

aconteceu, então um trabalho muito bem planejado, sabe, tudo muito bem orientado, a 

importância da preparação física, a importância de ser o primeiro, ganhar da Inglaterra. 

 

B.R. – Inclusive a preparação que vocês fizeram, na altitude para depois descer? 
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C.T. – Foi, nós saímos daqui quarenta dias antes do início da Copa do Mundo, 

ficamos alguns dias, poucos dias, em Guadalajara e fomos para Guanajuato15, Irapuato16, 

cada um mais alto que o outro. E aí quando nós voltamos para Guadalajara, ficamos ali 

dez, doze dias, quinze dias, para jogar os três primeiros jogos depois a quarta e a 

semifinal, e aí... 

 

B.R. – Sobrou pulmão. 

 

C.T. – Sobrou pulmão. O time estava muito bem. 

 

B.H. – Então o entrosamento foi entre os jogadores, mas dos jogadores com a 

comissão técnica... 

 

C.T. – Ah, nós tínhamos reuniões lá, nos reunimos todos os dias para trocar ideia, 

cada um mostrar para o Zagallo, para a comissão, para o Chirol como é que estava se 

sentindo, era liberdade total no sentido de buscar o melhor para o time, não é? Porque é 

o que falei, era a última Copa para vários jogadores. Inclusive foi a última para mim 

também que ainda era novo, mas foi a última, porque eu não joguei em 1974... Eu não 

consegui jogar em 1974 por causa de uma contusão que tive no pé, mas para o Gérson, 

para o Pelé, para o Brito, para o Piazza, para o Tostão que tinha um problema na vista, 

para o Everaldo, enfim, era a última Copa do Mundo, era a última oportunidade. Então, 

um trabalho muito bem planejado, não é? O treinamento físico. Eu não digo tanto do 

trabalho técnico, mas o trabalho físico era mais o importante, para a gente aguentar 

aquele rojão lá de jogar na altitude e de enfrentar o futebol força dos europeus. E deu 

tudo certo, porque todo mundo pegou firme. Lembro que nós tínhamos na programação 

da comissão técnica, tinha alguns dias de folga, a gente sempre tinha uma folga depois 

do jogo, no dia seguinte ao jogo. Jogava na quarta, voltava para concentração, no dia 

seguinte, depois do almoço todo mundo era liberado para sair até de noite. A maioria 

não saía: “Ah, quero folga não, deixa eu descansar aqui, deixa fazer minhas massagens, 

vamos ganhar isso aí que tenho folga o resto da vida para curtir.”. [Risos] Não, a 

                                                
15 Cidade mexicana localizada na Serra de San Gregório a 2400 metros sobre o nível do mar.  
16 Cidade vizinha a Guanajuato, localizada a 1700 metros sobre o nível do mar.  
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mentalidade era essa. Hoje, mudou tudo, cara, mudou tudo, e não é assim, não é assim. 

Quando a gente quer pegar firme vai lá e ganha. 

 

B.R. – Você falou no futebol força, isso talvez, você acha que tenha ficado claro 

no jogo contra a Inglaterra? Por conta até de uma questão ali do Lee?Aquela cena ali... 

 

C.T. – Não, não... 

 

B.R. - E do Uruguai também, aquela questão do Pelé que... Você acha que essa 

Copa foi marcada por esse tipo de futebol mais agressivo, mais pegado?  

 

J.C. – O lance com o Matosas? 

 

B.R. – Isso. O lance do... 

 

J.C. – A cotovelada no Matosas17. 

 

C.T. – Ainda havia um resquício daquilo que a gente viu em 1966. O jogo da 

Inglaterra, eles tentaram impor uma maneira de jogar que nós não concordávamos, que 

era chegar mais junto. Esse menino, esse rapaz, o Lee, ele em duas oportunidades, o 

Félix já tinha pego a bola, duas, não foi uma, duas, ele chegou chutando, podia evitar, a 

bola tá mais para o goleiro, por que é que o cara vai chegar lá chutando a cara do goleiro? 

Chutou a primeira, na segunda aí chegamos junto. Aí, lembro que falei para o Pelé: 

“Pelé, tem que...”, o Pelé sabia dar, eu não sabia, era escandaloso, inclusive arriscado a 

ser expulso. Aí eu falei para o Pelé: “Oh, Pelé...”. Aí o Pelé falou assim: “Pode deixar 

comigo, deixa comigo.”. Só que o jogo foi reiniciado e a primeira bola sobrou para o 

cara dividindo comigo. Falei: “Não vou esperar o Pelé.”. Fui até meio desajeitado, falei: 

“Pô, mas tem que fazer o cara sentir.”. Aí peguei ele aqui na coxa e ficou aquela marca 

vermelha, porque era muito branco, muito claro, e na hora virei a cara e falei: “Ih, estou 

expulso.”. Mas o juiz parece até que reconhecendo que o cara estava jogando meio 

                                                
17 Refere-se ao lance em que Pelé acerta uma cotovelada no jogador Uruguaio Matosas e que é destacado 
no filme Pelé Eterno. Juca Kfuri diz que tal lance foi na verdade em Dagoberto Fontes e não em Matosas.  
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maldosamente, aí deu apenas o cartão amarelo. Eu lembro que a partir dali é que o jogo 

tecnicamente subiu, porque aí... Eles tinham um grande time, começaram a jogar só 

futebol mesmo e, eu diria para vocês até que nós demos muita sorte naquele jogo, 

porque depois que nós fizemos um a zero... 

 

B.R. – Teve bola na trave. 

 

C.T. – Pô, eles colocaram jogadores cada um de dois metros para aproveitar 

cruzamento, bola na trave, o Félix fazendo milagre. 

 

J.C. – Acreditando que o Félix não era um goleiro forte não é? Sobretudo porque 

ele era... Mas vocês também carregaram o estigma das feras do Saldanha, daquele jogo 

contra o Peru no Maracanã, não foi, Carlos Alberto? A partir daí... 

 

C.T. – Foi, teve uma briga ali feia, não é? 

 

J.C. – Briga feia. A partir dali que vocês ganharam esse nome de feras do 

Saldanha. E a partir daí vocês ficaram mais fortes com apoio maior. Você acha que foi 

isso também? 

 

C.T. – Foi. Aí começaram inclusive a cobrar, das feras, não é: “Não, tem que 

jogar, cadê as feras?”. [Risos] Mas foi, o time foi encorpando e ganhando. 

 

J.C. – As feras afinando, o cara lá dando, batendo a torto e a direita, e as feras 

afinavam. 

 

C.T. – Mas a partir daquele lance meu com o Lee, o Francis Lee, aí o jogo 

começou a ganhar... O jogo ficou bonito ali, ficou um jogo limpo, não havia muitas 

faltas e de grandes lances, lances memoráveis, aquele cruzamento do... Que deu passe 

para o Jairzinho e foi, cruzou de primeira para o Pelé. Por parte deles também, grandes 

lances, eles tinham realmente grandes jogadores. O Bobby Charlton, Bobby... o Bobby 

Moore. 
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B.H. – Vocês conheciam esses jogadores, vocês estudavam? 

 

C.T. – Não, não, não, a gente era o seguinte, o trabalho da comissão técnica, isso 

fazia parte do planejamento, quando começou a Copa do Mundo ficou decidido e 

definido que o Parreira junto com o Rogério18, que o Rogério que seria o titular. 

 

B.H. – Foi cortado também. 

 

C.T. – O Rogério foi cortado e ao invés dele regressar ao Brasil, ele foi 

aproveitado como observador, junto com o Parreira. Então, eles não viram os jogos do 

Brasil eles só viram a final, eles iam ver sempre o próximo adversário, tiravam 

fotografia, o Parreira tirava fotografia e aí eles mostravam um dia antes do jogo, slides 

com os lances, posicionamento da defesa, posicionamento do ataque, enfim. 

 

J.C. – O Jairo dos Santos19 nessa época já trabalhava na seleção? Jairo dos 

Santos, que é irmão dele também. 

 

C.T. – O Jairo, acho que não, não me lembro. 

 

J.C. – Acho que foi posterior. 

 

C.T. – Acho que foi depois, aí vem depois. E aí nós assistíamos os detalhes, 

principalmente a parte defensiva, como eles marcavam o posicionamento dos jogadores, 

aí mostrava e a gente sempre procurava... Logicamente que não vai tirar 100% de 

proveito daquilo ali, mas lembro um detalhe da seleção da Itália, o posicionamento do 

time deles quando estavam se defendendo. Aliás, quando estavam se defendendo, não- 

quando eles saíam para o ataque- como se posicionava a defesa deles. E o Parreira foi 

felicíssimo nas fotografias, nos slides, que ele trouxe, digo isso em relação ao gol que 

                                                
18 Refere-se à Rogério Hetmanek ex-ponta direita do Botafogo e Flamengo. Foi cortado por conta de uma 
contusão e em seu lugar foi chamado Emerson Leão.  
19 Refere-se a ao especialista em gerencia de futebol Jairo dos Santos sendo “espião” da seleção brasileira 
durante 8 copas do mundo. Passou a integrar a comissão técnica da seleção a partir de 1978.  
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eu fiz, porque o Zagallo mostrou e falou assim: “Oh, quando eles saem para o ataque, o 

posicionamento deles é esse aqui, marcação homem a homem. Se os nossos homens de 

ataque se movimentarem quando eles estão atacando, pode abrir um espaço para subida 

do Carlos Alberto. O Jairzinho puxar o Facchetti20 para o lado esquerdo, o Tostão vai 

para lá, o Rivelino...” E foi provado, que aconteceu. Então era um lance que nós 

sabíamos que poderia ocorrer. Veja bem, quarenta e um minutos do segundo tempo, nós 

ganhávamos de três a um com a vitória garantida, mais que garantida, já nos 

considerávamos campeões do mundo. Com certeza absoluta. quarenta e um minutos, 

faltando dois minutos eu estava lá atrás descansando, pelo desgaste da partida e também 

da altitude, porque por melhor preparados que nós estivéssemos, que nós estávamos, 

sair de Guadalajara para subir para o... Sempre sente, um pouquinho não é? Eu podia 

ficar lá atrás descansando, esperando o tempo passar. A mentalidade do time era 

altamente ofensiva, senão quando o Tostão tirou a... Recuperou a bola, porque o Tostão 

tirou a bola, na nossa intermediária, do jogador italiano, quando ele atrasou parece que 

para o Everaldo ou o Piazza... 

 

J.C. – Acho que foi para o Everaldo. 

 

C.T. – Para o Everaldo não é? Ele, o é que o Everaldo podia fazer? Atrasar a 

bola para o goleiro e matar uns três minutos ali, mas como o time tinha essa 

mentalidade de jogar para frente, pegaram a bola e já foram saindo. Aí eu observei, lá 

da onde eu estava, não tinha ninguém lá do meu lado, eu observei e lembrei da 

orientação que o Zagallo deu. Aí eu olhei e falei: “Poxa, aqui do meu lado não tinha 

ninguém, foi o que o Zagallo falou.”. Aí fiquei esperando para ver o que é que acontecia 

quando a bola foi lançada lá na esquerda para o Jairzinho, do Rivelino lá. Aí eu falei: 

“Opa, vou saindo devagar. Se a bola cair no Pelé, sei que ela vem para mim.”, pelo 

próprio entendimento que nós tínhamos no Santos, e foi o que aconteceu. 

 

B.R. – Ele não te viu, mas passou a bola. 

 

                                                
20 Refere-se a Giacinto Faccheti então lateral esquerdo da seleção italiana.  
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C.T. – E talvez porque o Pelé também deve ter se lembrado da orientação que o 

Zagallo deu: “Pô, será que Carlos Alberto lembra o que o Zagallo falou?”. Felizmente 

que me lembrei.  

 

J.C. – Ele deu uma olhada assim quando te viu, rolou a bola e agora deu aquele 

quiquizinho, hein, rá, rá, sob medida. 

 

C.T. – Aí fui e arranquei, no momento em que o Jairzinho tocou a bola para o 

Pelé, aí arranquei. E cheguei na passada certa, por isso o chute saiu forte, porque não 

precisei ajeitar a passada para chutar. 

 

B.H. – Ele bate no peito do pé? 

 

C.T. – A gente chega na passada certa... 

 

J.C. – Chegou na passada certa, a bola levantou... 

 

C.T. – Dei na bola uma levantadinha e fiz o gol. Então você vê, foi tudo 

programado, nada de improvisação em muitas coisas da seleção, nada de... Porque é um 

forte do jogador brasileiro a improvisação não é? A criatividade, mas alguns detalhes 

importantes que nós tivemos na campanha, foi tudo programado. Não éramos robôs, 

machines, como muita gente chama o jogador europeu, mas foi tudo, a gente sabia que 

poderia acontecer. 

 

J.C. – A propósito, houve uma inversão tática de vocês ali, de posicionamento 

entre o Clodoaldo e o Gérson. O cabeça de área deveria ser o Clodoaldo. 

 

C.T. – Foi. É, foi o jogo contra o Uruguai. 

 

J.C. – O Gérson inverteu a posição com ele, foi o Gérson praticamente que fez 

essa posição aí. 
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C.T. – No jogo contra o Uruguai.  

 

J.C. – Exatamente. 

 

C.T. – Porque no jogo contra o Uruguai houve o detalhe seguinte. 

 

J.C. – Isso foi decisão de vocês? 

 

C.T. – É, foi dentro do campo. O que que acontece, o Gérson, o Pelé era o nosso 

diferencial, não é... 

 

B.H. – Semideus! 

 

C.T. – É aquele que fazia a diferença, porque todo time que ganha um 

campeonato do mundo, sempre teve, sempre tem um cara que vai lá e faz a diferença. 

Sempre tem, pode ver a história dos campeões de Copa do Mundo. O Pelé era ao nosso 

diferencial, mas o cabeça do nosso time era o Gérson. Todas as jogadas, quando vinha 

de trás, primeiro jogador o Gérson. Eu mesmo pegava a bola: Gérson. Às vezes, ele 

voltava para mim, mas primeira bola que pegava: Gérson. O técnico do Uruguai, porque 

os caras ficam observando, assim como nós observamos várias coisas deles, eles 

sacaram que o Gérson era o nosso... ‘Pô, esse cara não pode ter liberdade total. Bota um 

cara ali perto dele, pelo menos. Não marcava homem a homem, mas um cara ia perto 

dele, e o Gérson sentiu dificuldade. Via que o nosso time não andava. O Uruguai ainda 

deu a sorte de fazer aquele gol. 

 

B.R. – Fez o primeiro gol. 

 

C.T. – O cara errou o chute. O Félix se preparou para um chute forte, o cara 

errou e... 

 

B.R. – Pegou na orelha. 
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C.T. – Matou, matou o Félix, não é? Bom e aí a coisa ficou meio complicada, o 

time não se acertava, tá. Aí, em determinado momento do jogo, o Jairzinho estava sendo 

atendido lá pelo Mário Américo21, aí o Gérson me chamou e falou assim: “Pô, Carlos 

Alberto, estou sentido dificuldade de jogar porque tem um cara aqui meio colado 

comigo, meio em cima de mim. Não é colado, mas...”. Tu vê um cara perto do teu 

companheiro, tu não vai se arriscar e passar a bola para ele, principalmente contra um 

time que joga duro que nem o Uruguai. O cara de repente chega e... Ele deixava a bola 

para fazer a falta. Aí o Gérson falou isso para mim e falou assim: “Acho que vou trocar 

de posição com o Clodoaldo, que é que tu acha? Ao invés de ficar aqui sendo marcado 

pelo cara, vou recuar, se ele continuar perto de mim, eu é que vou marcar ele. E vamos 

liberar o Clodoaldo.”. O Clodoaldo nunca passava, jamais passava do meio de campo, 

ou jamais, dificilmente. Ele ia até ali, ficava aguardando para me cobrir ou para cobrir 

uma possível subida do Everaldo, ficava sempre ali. Aí chamei o Clodoaldo e falei da 

ideia do Gérson. Ideia do Gérson: “Oh, o Gérson está sugerindo isso, vamos tentar. 

Temos que tentar alguma coisa aqui para mudar o jogo. O Gérson vai ficar na tua 

posição e você troca de posição e sai para o jogo.”. Poucos minutos depois ele vai lá e 

faz o gol, quer dizer, é sorte também da gente, do Gérson ter sacado essa situação e o 

Clodoaldo lá receber aquele passe e fazer o gol. Mas, quando a gente tenta alguma coisa 

dentro do jogo, geralmente as coisas acontecem. Agora, quando você fica no jogo 

esperando acabar o primeiro tempo para ir para o vestiário ver o que o treinador vai 

falar, aí às vezes não acontece nada. Então, é tudo sorte, quando o time está bem, as 

coisas acontecem, vão acontecendo. A gente diz sorte, mas as coisas normalmente 

acontecem. 

 

J.C. – Mistura sorte com competência. 

 

C.T. – É, mas nós empatamos o jogo, foi... 

 

J.C. – Foi fundamental para... 

 

                                                
21 Trata-se do então massagista da seleção brasileira. 
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  C.T. – Foi fundamental para gente dar moral para o time e prevenir o time do 

Uruguai, porque aí eles tinham... Ficou tudo igual de novo, e de igual para igual eles 

sabiam da dificuldade que teriam de ganhar do nosso time. Entendeu? Aí nós voltamos 

para o intervalo, eu lembro que quando cheguei lá no túnel que ia para o vestiário o 

Zagallo veio falar comigo: “Pô, legal, ideia brilhante. De quem foi a ideia?”. Eu falei: 

“Não, foi o Gérson que falou comigo, chamei o...”. Porque nós tínhamos autorização do 

treinador para se tiver que mudar alguma coisa ‘não fique esperando não’. O Zagallo era 

muito inteligente também nesse aspecto. Ele dava liberdade para os jogadores.  

 

J.C. – Sensibilidade de quem foi jogador, não é? 

 

C.T. – Claro. Igual àquela posição que o Zagallo jogava, é coisa dele, ao que eu 

sei não foi nenhum treinador que chegou um dia para o Zagallo jogar daquela maneira. 

Foi coisa dele. Então ele trouxe isso para nós também, entendeu? 

 

B.H. – E teve algum quê de vingança vinte anos depois, dos uruguaios, tinha 

alguma rivalidade especial? 

 

C.T. – Não, não tinha, não. Veja bem, a maioria dos jogadores que estavam em 

1970, você vê, nem lembro... Talvez o Pelé lembrasse alguma coisa, mas o Pelé também 

tinha nove anos de idade na época, o Gérson, talvez não lembrassem tanto. 

 

B.H. – Nada fomentado pela imprensa... 

 

C.T. – O que acontece, veja bem, é que foi em 1970, foi a primeira vez que 

começou essa coisa da torcida começar a acompanhar a seleção, não é como hoje, mas 

já tinha vários brasileiros que foram para lá torcer e tal. E como a nossa concentração 

ficava em uma rua, uma avenida lá, de frente assim, não era hotel como é hoje, ninguém 

chega, essa coisa toda, vários brasileiros iam para lá e começavam a falar de 1950: “Pô, 

será que vai acontecer que nem 1950, será?”. Aquilo, evidentemente, que com a 

sequência com que o pessoal falava de 1950, aquilo vai entrando da sua cabeça, poxa. 

Na cabeça de tudo mundo, não é, e eu acredito que tenha prejudicado um pouco, até a 
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gente realmente fazer aquele gol do Clodoaldo, ir para o vestiário, o Zagallo chamar 

todo mundo: “Vamos lá, vamos lá.”, o Zagallo chamava mesmo não é? Tanto que o 

time voltou para o segundo tempo tranquilo, jogando. Aquele gol veio no momento 

certo, mas acho que a presença dos brasileiros na concentração falando muito de 1950, 

havia um temor de todo mundo: “Pô, será que vai acontecer a mesma coisa?”. Isso aí em 

parte prejudicou psicologicamente o nosso grupo. 

 

B.H. – Torres, você falou da torcida e teve um fenômeno que vocês esperavam 

ou não esperavam, que foi essa adesão um pouco espontânea, mas que foi muito 

impressionante da torcida mexicana em prol dos brasileiros. Como é que foi, quer dizer, 

acompanhar isso, foi uma surpresa, vocês... 

 

C.T. – Não, veja bem, para nós não foi surpresa, porque como eu jogava no 

Santos, naquela época havia três times que iam jogar muitas vezes no México: era o 

Santos, o Botafogo e o Cruzeiro. Estavam sempre jogando no México, não é, e a gente 

já tinha por parte deles um carinho todo especial. Então não foi novidade. 

 

B.H. – Já vinha da experiência de clube. 

 

C.T. – Logicamente que com as atuações da seleção e a eliminação do México, 

eles passaram a torcer por nós, e nós já sabíamos que poderia acontecer. Entendeu? Pela 

proximidade do Brasil, eu digo em termos de povo, não é? E de admiração que eles 

tinham pelo futebol que o Santos, Cruzeiro, o Botafogo jogava, a gente sabia que 

fatalmente eles viriam para o nosso lado. E foi o que aconteceu. 

 

B.H. – E se você tivesse que, dessas seis partidas, o que mais te emocionou ou te 

marcou? Bom, é até um pouco previsível pelo gol antológico que sela a conquista do tri, 

que foi seu gol, mas o que mais te emocionou nessa Copa de 1970, dentre várias coisas 

que devem ter te emocionaram, qual é a sua lembrança? 

 

C.T. – Bom... Olha, evidentemente que não poderia falar outra coisa que não 

fosse o jogo final, que na realidade é o que marca a participação de um jogador na Copa 
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do Mundo, a vitória e a final, às vezes, se tem um grande time e não ganha, marca a 

derrota. Mas assim, no meu caso em particular, o fato de ter feito aquele gol não é? E 

logo depois como capitão receber a Taça Jules Rimet, que a partir daquele momento 

viria em definitivo para o futebol brasileiro. Que, aliás, na minha opinião, a grande 

diferença que existe entre o modelo da Jules Rimet e o modelo atual da Copa FIFA é 

que naquela época você jogava para ganhar um troféu de posse definitiva, que é 

diferente. Hoje você sabe que o troféu jamais será definitivamente de alguma federação, 

ele vai... No máximo você ganha uma réplica. 

 

J.C. – Inicialmente era para quem ganhasse três vezes seguidas... 

 

C.T. – É... 

 

J.C. -  Foi depois que modificaram. 

 

C.T. – Então, nós sabíamos que ganhando aquela Copa do Mundo a taça era 

nossa definitivamente. Acho que é uma... A FIFA inclusive poderia rever essa decisão 

de fazer o rodízio, para que se alguém ganhar três vezes, que definitivamente fique de 

posse dessa taça e que façam outra. Porque isso motiva o jogador. Vou ver uma taça, e 

aí? Aí depois ter que devolver. Não, o sentimento é diferente. 

 

J.C. – Não tenho dúvida. 

 

C.T. – O sentimento é diferente. Do que você jogar para ganhar uma coisa que 

será tua definitivamente a partir da segunda ou da terceira conquista. 

 

B.H. – Você lembra depois que tem aquele término de jogo, que as imagens são 

muito impressionantes, a torcida invadiu e praticamente deixou os jogadores de cueca. 

 

B.R. – Arrancando roupa... 
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C.T. – Ah, foi uma reação da torcida mexicana que para nós brasileiros não era 

novidade, porque aqui se fazia, era normal isso lá, a torcida invadia, mas lembro que 

teve até... Antes mesmo de terminar o jogo, já estavam invadindo, o juiz pediu: “Não, 

ainda não acabou o jogo.”, mas foi uma, um momento realmente bastante... 

 

B.H. – Você fugiu, sumiu, como é que foi? 

 

C.T. – Não, nós ficamos ali, não tinha nem como fugir, não tinha como fugir 

porque cercaram o campo. 

 

J.C. – Tostão saiu só de cueca. 

 

C.T. – É é. O Rivelino desmaiou. Foi realmente uma manifestação, mais dos 

mexicanos, que realmente impressionou muito a gente. A receptividade, a alegria que a 

gente via neles pela vitória da seleção brasileira, pô, foi muito legal, foi muito bacana. É 

um negócio que marca, que fica, não dá para esquecer. Não dá, não dá. 

 

B.H. – Depois o gesto de você beijar a taça, erguer a taça. 

 

C.T. – É, foi uma coisa instintiva. 

 

B.H. – Em um estádio Azteca, imenso.  

 

C.T. – Porque o fato de receber a taça já é uma alegria, uma emoção que não dá 

para chegar aqui, chegar aqui e falar o que sinto, junta tudo de bacana, de emocionante, 

não dá para descrever não é? E sabendo que naquele momento você está representando 

um país, recebendo a taça, porque aquele momento não é um cara individual, você está 

recebendo em nome de um país, em nome do grupo, dos jogadores, não só daqueles que 

estavam lá, mas de todos os outros, que valoriza... A conquista da Copa do Mundo não 

valoriza só os jogadores que estão lá, valoriza todo mundo, todo mundo no país é 

campeão do mundo não é? E aí a coisa de eu receber a taça e beijar, porque achei ela 

bonita, nunca tinha visto a taça. Aí quando o presidente do México, na época, me deu a 



Transcrição                                                                                               

 

 46 

taça, achei ela bonita, por isso que tive vontade de beijar, e que foi uma coisa pioneira 

também. Porque o Bellini foi o pioneiro de erguer, que ele falou que tava pesada, teve 

uma hora que ela pesou, e é pesadinha mesmo, era. Aí ele ergueu. E a vontade que me 

deu de beijar o troféu, aí virou moda. Você vê que hoje todo mundo recebe e beija antes 

de erguer, enfim. 

 

B.H. – No teu caso foi espontâneo. 

 

C.T. – É, eu não, nem nunca pensei naquela coisa. Eu só, claro, antes do jogo 

falei: “Pô, se ganhar vou ter que erguer a taça.”, que é o que todo capitão faz, mas 

negócio de beijar não foi, foi na hora ali, na hora. É que você vê que depois que eu 

recebi, que eu quis que todos os companheiros compartilhassem da alegria com a taça, 

você vê que eu fui para todos e todo mundo beijando a taça também, foi legal. 

 

B.R. – E você como capitão volta com ela para mostrá-la para o presidente da 

República também. 

 

C.T. – Da República, é. Primeiro fomos ao vestiário, mostrar lá para todo mundo 

e depois lembro que demos a volta olímpica..., que não é muito normal.  

 

B.R. – Não era normal? 

 

C.T. – Não, em Copa do Mundo não é muito normal você dar a volta, mas 

brasileiro, nós tínhamos que dar a volta olímpica com ela. Aí depois a recepção na... 

 

J.C. – E o estádio cheio, que ninguém foi embora, ninguém foi embora. 

 

C.T. – Aí a recepção na embaixada, antes de viajarmos de volta para o Brasil, e a 

taça teve um lugar de destaque. Teve um banco só para ela lá, um banco do avião, um 

assento do avião, aliás. Aí depois àquela chegada no Brasil que hoje cada vez é mais 

loucura não é? O pessoal fica todo mundo ligado, quer dizer, ganhou uma proporção 
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grande cada vitória da seleção brasileira, quando chega no país, cada vez mais, virou 

uma festa. 

 

J.C. – É, mas acho que em termos de sentimento, nada comparável à seleção de 

1970. Não sei se é porque também sou muito ligado ao futebol, não tenho o mesmo 

sentimento. Antes também não tinha, às vezes em função de  toda essa conjuntura. 

 

C.T. – Não, é a conjuntura, aquele momento que o país vivia, é a vitória naquele 

momento, pô... ganhou uma importância muito maior. Foi como se fosse um alívio não 

é... do povo, todo mundo ligado, enfim. E a própria taça naquele momento ser 

definitivamente de posse do futebol brasileiro. Então, pô, tudo. Juntou tudo, juntou 

tantas coisas ali e que foi um momento de alegria muito grande, que nós, isso nós temos 

ciência, todos os jogadores, da alegria que nós demos para o povo brasileiro num 

momento difícil da vida brasileira, da vida pública brasileira. Então, a gente acha que 

contribuiu de alguma forma para... Contribuímos de uma maneira positiva, vamos dizer 

assim, porque uma derrota naquele momento, não sei... como seria, mas graças a Deus 

que deu tudo certo e as pessoas deixaram um pouco de lado aquela coisa da política, da 

dureza que era o regime. 

 

B.H. – Da opressão. 

 

C.T. – Para comemorar. Lembro, até hoje, tenho várias pessoas que participaram 

mais ativamente, politicamente daquele momento, como políticos, que a gente com o 

passar do tempo passou a conhecer. Não ser amigo íntimo, mas ter uma amizade que 

eles até falam: “Pô, naquele momento, eu estava não sei aonde, mas acompanhando e 

torcendo.”. Quer dizer, isso é bacana, a gente... 

 

J.C. – Até os presos políticos davam graças porque tinham a hora do recreio, que 

eles chamavam, enquanto os algozes estavam indo ver o jogo, eles não estavam 

apanhando naquele momento. [risos]. 
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C.T. – Então aquilo, isso aí nos dá uma noção de que nós contribuímos com uma 

fatia grande, desse momento da vida pública do Brasil. 

 

B.H. – Depois, voltar a jogar em clube, você ficou no Santos até 1974, tem 

assim, é uma... Voltar à rotina perde o encanto ou você continuou, dá-se início... É a 

vida que segue, dá-se... 

 

C.T. – Não, não, é a vida que segue. É a vida que segue.  

 

B.H. – O próprio futebol brasileiro começa a se estruturar em termos de um 

campeonato nacional, estádios no Brasil todo, quer dizer, entrando nesse novo momento, 

o fim do Robertão22 e início do Campeonato Brasileiro. 

 

C.T. – E o fato de ser jogador do Santos, que na época você jogar no Santos é 

como se jogasse na seleção, principalmente por causa da presença do Pelé. A todos os 

lugares em que o Santos ia jogar, mesmo no Brasil era... Era um movimento, assim, de 

seleção brasileira, muita gente aguardando a delegação chegar. Então, a gente sabia que 

tínhamos que continuar a nossa vida. Logicamente que mais valorizados, cada jogador, 

pela conquista da Copa do Mundo, mas sabendo que a vida continuava, não podia parar, 

porque era o dia a dia de cada um correndo atrás para conseguir o melhor. 

 

B.H. – E você ficou muito frustrado em não ter sido convocado em 1974? Isso 

foi... 

 

C.T. – Não, eu fui convocado em 1974, só não fui à seleção, à Copa, porque 

estava machucado, fiquei machucado e não consegui me recuperar. 

 

B.H. – É, ter ficado de fora... 

 

C.T. – Mas gostaria. Lógico! Claro que... Porque naquela época, para alguns 

jogadores ir à seleção brasileira era primordial, pela valorização que a gente tinha, é o 
                                                
22 Refere-se ao Trófeu Roberto Gomes Pedrosa.  
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que eu falei no início. Hoje, não. Hoje, para alguns jogadores tanto faz ser convocado, 

não ser convocado, porque o valor dele fica inalterado. 

 

J.C. – Hoje o jogador lá no início da carreira, ela já pensa em ir é para o exterior, 

não pensa em seleção brasileira mais. Antigamente pensava na seleção brasileira. 

 

C.T. – É, porque o que valorizava o jogador era a convocação para seleção. 

 

B.H. – E essa passagem para o Fluminense, voltar para o Rio de Janeiro, como é 

que isso aconteceu? 

 

C.T. – É, porque, o que acontece é o seguinte. Isso aí foi no final de 1975, não é? 

 

B.H. – Quase dez anos no Santos? 

 

C.T. – Foi o último ano que joguei no Santos, quando o meu contrato acabou 

com o Santos, na metade do ano de 1975, resolvi que queria voltar para o Rio. Porque o 

Santos, o time do Santos... O Pelé já tinha ido embora para o Cosmos em Nova Iorque, 

o time do Santos já estava começando a decair, estava começando a decair. E eu pedi à 

diretoria do Santos, ao término do meu contrato no meio do ano de 1975, falei para eles 

que eu gostaria de voltar para o Rio, se eles podiam facilitar, porque havia o passe. Se 

eles poderiam facilitar pelos onze anos praticamente que estava lá, porque fui no início 

de 1965 e saí já era o final de 1975. Foram quase onze anos que eu fiquei ligado ao 

Santos, se eles poderiam facilitar a minha saída para eu poder voltar para o Rio. “Não, 

não podemos te dar o passe...”, e eu: “Tudo bem.”. E olha que já estava com trinta e um 

para trinta e dois anos de idade... não, estava com trinta e um anos de idade, numa época 

em que o jogador já era considerado velho, não era veterano não – velho – para a prática 

de futebol. Aí eles falaram que não poderiam me liberar, então falei: “Então tudo bem, 

vou esperar aí para ver o que acontece.”. Aí nem ia mais a Santos treinar, já estava sem 

contrato, eles sabiam que eu não queria continuar. Aí comecei a jogar um campeonato 

em São Paulo, era o Campeonato Rodoviário, campeonato que é jogado pelas grandes 

empresas de transporte de carga. E um dos donos de uma empresa que hoje é uma das 
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maiores do Brasil, era meu amigo particular, hoje é um cara super bem sucedido na vida, 

né, e ele me chamou, eu fui lá em São Paulo na empresa dele, ele falou: “Olha aqui, vai 

começar um campeonato, queria te convidar para jogar conosco.”. Aí ele me pagava 

exatamente o que eu ganhava de salário no último contrato com o Santos. “Hum, pô, 

então vou ficar aqui.”. Fiquei jogando lá com ele até que, antes de terminar o ano de 

1975, houve uma eleição no Santos e o Modesto Roma23 foi eleito presidente. Aí fui lá 

em Santos falar com ele, apelar para ver se ele me liberava. 

 

B.H. – Antes era o Athiê24. 

 

C.T. – Não, não. 

 

B.H. – Não, já tinha mudado, já tinha mudado. Modesto. 

 

C.T. – Aí era o Modesto, o Modesto Roma assumiu a presidência do clube. Aí 

fui lá, conversei com ele. “Pô, Modesto... Presidente, faça um favor para mim, gostaria 

de voltar para o Rio e tal, não sei o quê, o Fluminense me convidou, está formando um 

grande time, a máquina, tal...”. Aí, ele falou: “Olha Carlos Alberto, estou entrando 

agora, não posso te dar o passe, mas se você me trouxer...”, lembro o valor da época, 

talvez não fosse muita coisa, mas ele falou: “Me traz cento e vinte mil cruzeiros que te 

libero.”. Eu confesso que eu não tinha esse dinheiro na época. Aí falei com esse meu 

amigo da companhia de transporte de carga, o Américo Pereira25, aí falei: “Américo, me 

ajuda nisso aí que preciso voltar para o Rio, rapaz.”; “O que é?”. “O Santos pediu cento 

e vinte mil.”. Não sei se era cruzeiro na época... 

 

J.C. – Cruzeiro. 

 

B.H. – Cruzeiro. 

                                                
23 Empresário no ramo das navegações. Foi presidente do Santos Futebol Clube entre 1975 e 1978. 
Marcou-se no anedotário do futebol ao dizer que: “Para ser campeão temos que descer ao covil dos 
ladrões”.   
24 Refere-se à Athîe Jorge Cury, outro emblemático presidente do Santos.  
25 Presidente e sócio majoritário da empresa pernambucana de transportes rodoviários Rapidão Cometa.  
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C.T. – Aí ele falou assim: “Vou fazer o seguinte, vou te fazer três notas 

promissórias da empresa e tu leva lá para ele, três de quarenta.”. Aí fui lá e ele aceitou, 

porque sabia que ia receber. Aí me liberou, me deu toda a papelada me liberando. Aí 

vim para o Rio, que o Horta26 já estava me aguardando. Aí, quer dizer, a minha ideia 

quando eu consegui a liberação era ganhar um dinheiro, não é? Eu falei: “Pô, vou ver se 

vendo o meu passe por seiscentos para o Fluminense”, que era um preço da época, mas... 

Era um valor, mais pelo que eu representava. Aí vim para o Fluminense, aí conversei 

com o Horta, e: “Ih, mas não tenho esse dinheiro para te dar, não.”, eu falei: “Poxa, 

então, como é que eu vou fazer? Vou voltar para o Santos.”, mas aí falei: “Não, quero 

jogar nesse time.”. Apesar da minha idade já avançada, que ia fazer trinta e um anos, 

não, já tinha trinta e um anos, eu falei: “Poxa, é uma oportunidade que vou ver se tiro 

proveito dela.”. Como? Esquecer da vida e me dedicar ao Fluminense, e foi o que 

aconteceu. Eu falei para o Horta: “Oh Horta, vamos fazer o seguinte. Não quero nada. 

Você não pode me pagar? Não quero nada. Só que o meu amigo tem que pagar lá as três 

promissórias. Você me garante que você paga?”; “Não, isso aí não tem problema.”, 

porque havia pedido seiscentos mil ao Fluminense e ele falou que não tinha. “Mas os 

cento e vinte eu pago.”. Então falei: “Então, no fim do ano a gente volta a conversar. 

Me dá, só quero que você me dê um apartamento.”, porque morava em Santos, minha 

vida estava toda ligada lá em Santos. “Me dá um apartamento num prédio alto que tem 

ali atrás do campo do Fluminense, na Pinheiro Machado27...” 

 

J.C. – Bem em frente. 

 

C.T. – “Me dá um apartamentinho ali, só para eu sair dali e vir treinar e dali do 

treino volto para casa.”; “Está feito!”. Me dediquei, fui eleito o melhor jogador do Rio, 

em 1975, na máquina. 

 

J.C. – Já jogando como zagueiro central. 

 

                                                
26 Francisco Horta, então presidente do Fluminense.  
27 Refere-se à Rua Pinheiro Machado localizada bem em frente à Sede do Fluminense no Rio de Janeiro.  
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C.T. – Já jogando como zagueiro e também, vez ou outra, como lateral. Fui 

eleito, ganhamos campeonato, só não ganhamos o campeonato brasileiro, que foi aquele 

jogo do Corinthians, que ninguém achava que ia para os pênaltis, a gente nem treinou 

cobrança de pênalti e não ganhamos. Mas o time... Aí acabou o ano, fui convidado para 

ir à TV Globo pela direção lá da TV Globo, queriam me convidar para participar de um 

programa, fui lá, aí entrei na sala do diretor, me fugiu o nome dele agora, e quando 

entrei na sala dele estava toda a diretoria do Flamengo que havia sido eleita. 

 

B.H. – Frente Ampla pelo Flamengo, não é, a FAF. 

 

C.T. – É, o Márcio Braga, presidente, Walter Clark, Carlinhos Niemeyer, o 

Coutinho28 já como técnico.  

 

J.C. – Era a FAF.  

 

C.T. - Olha só achei que era uma coincidência, chegar lá e os caras estarem lá, 

porque o Walter Clark29 era diretor da Globo e estava lá. 

 

J.C. – E Roberto Marinho era flamenguista não é? 

 

C.T. – Aí entrei, ficamos lá conversando: “Oi, que prazer, tá bom, é?”. Uma 

meia hora depois alguém falou: “Quanto é que você quer para jogar no Flamengo?”. Aí 

pedi lá em cima, e me deram. Aí eu falei: “Ah, tem que ir, não é? Porque o Flamengo 

estava iniciando a formação daquele time que veio, e o Coutinho queria que eu fosse o 

mais velho ali da turma. 

 

B.H. – Então teve influência do Coutinho? 

 

C.T. – Foi. Eu já tinha trabalhado com o Coutinho na seleção e depois que fui 

para o Flamengo o Coutinho assumiu a Seleção Brasileira no lugar do Osvaldo Brandão, 

                                                
28 Refere-se à Cláudio Coutinho, então treinador do Flamengo.  
29 Então produtor e executivo da TV Globo. Trabalho na emissora até 1977. 
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aí fui nas convocações todas e ajudei o Coutinho a fazer aquele time, abri espaço para o 

Rondinelli. Se eu fosse marrento, o Rondinelli não seria o grande jogador que foi, 

porque o Rondinelli30 não jogava de quarto zagueiro. Eu era o zagueiro central do 

Coutinho com o Jaime31. Que hoje é auxiliar do Vanderlei32, o Jaime era o quarto 

zagueiro, mas o Coutinho queria abrir espaço para o Rondinelli, aí me perguntou se eu 

podia jogar de quarto zagueiro porque o Rondinelli só jogava do lado direito. Aí falei, 

ah, para mim tanto fazia jogar de um lado como do outro, me dava bem dos dois lados. 

Se eu não quisesse, não ficava ali e o Rondinelli não tinha aparecido, coitado. 

Logicamente que apareceria depois, mas naquele momento não. Aí fui para quarto 

zagueiro e o Rondinelli assumiu a zaga central. Mas aí fiquei no Flamengo, isso aí foi... 

 

B.H. – Em 1977. 

 

C.T. – É, no início de 1977, em janeiro ainda não é? Fevereiro, aí fiquei três ou 

quatro meses, quando surgiu o convite. O futebol nos Estados Unidos estava a cada 

rodada batendo recorde de público, aí o Júlio Mazzei33, que trabalhava com o Pelé, já 

estava lá, né, me ligou um dia, que eles estavam precisando de um líbero, porque o 

Beckenbauer ficava preso lá atrás, eles queriam um líbero para soltar o Beckenbauer 

para jogar no meio do campo. Aí falei: “Oh, tem que falar aqui com os homens.”. Aí fui 

falar com o Márcio Braga e o Márcio Braga falou: “Não, tudo bem, não vamos te 

atrapalhar, mas só se o Cosmos te der o que nós te pagamos.”. Aí falei com eles: “Não 

tem problema, semana que vem estamos aí para fechar o negócio.”. Aí vieram, 

fecharam e aí fui. Aí fiquei lá seis anos. 

 

B.H. – E, assim, parte da família foi, assim... 

 

                                                
30 Refere-se à Antonio José Rondinelli Tobias, ex-zagueiro do Flamengo.  
31 Refere-se à Jaime de Almeida Filho, ex-zagueiro do Flamengo, atuou entre 1973 e 1977 pelo rubro-
negro carioca.  
32 Refere-se à Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol e que trabalhou no Flamengo até Fevereiro de 
2012.  
33 Importante professor de educação física e preparador físico do futebol brasileiro, trabalhou no Santos e 
no New York Cosmos, além do escritório de marketing esportivo de Pelé.  
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C.T. – Não, pô, porque o Cosmos na época era o sonho de todo jogador hoje de 

ir para Europa. Ainda não tinha naquele início de 1977, não era essa loucura que é os 

caras irem hoje para Europa. Todo mundo queria ir para o Cosmos. Eu lembro que todo 

mundo pedia para gente: “Pô, arruma para eu ir para aí, arruma.”. 

 

J.C. – Abriu espaço para outros jogadores sul-americanos, não é? 

 

C.T. – Você vê o próprio Marinho34, que na época era um dos ícones do futebol 

brasileiro foi para o Cosmos. Ele teria ido para Europa hoje. 

 

B.R. – Mas, de brasileiro, teve vocês três, a princípio, não é? 

 

C.T. – Não, teve eu, o Pelé foi pioneiro, não é, aí fui em 1977, o Rildo já estava 

lá também, entendeu? Depois foi o Marinho, o Oscar. Antes da Copa de 1982 o Oscar 

jogou lá com a gente, depois voltou, porque não se adaptou por causa da marcação, 

porque lá era marcação homem a homem, por causa do líbero, quando você tem o líbero 

tem que ter o zagueiro marcando homem a homem, para o líbero sobrar. Aí o Oscar teve 

dificuldade, a gente ainda tentou, aí não conseguiu. Aí o diretor do São Paulo, o Jaime 

Franco, foi à Nova Iorque, falou comigo, aí eu fui no Cosmos e convenci o presidente a 

liberar o Oscar: “A oportunidade, têm a Copa do Mundo ano que vem”, isso em 1981. 

Aí liberaram ele. 

 

B.R. – Mas nesse momento de Cosmos você já não via, ou não, a possibilidade 

de defender o Brasil? Isso... 

 

C.T. – Não, não por causa da idade, porque já tinha, quando fui para o Cosmos 

já tinha trinta e três anos de idade. Numa época que era muito difícil convocar jogador 

com essa idade para jogar na seleção. Muito difícil. Você vê que até hoje há resistência 

de colocar. Aí, em 1978, já estava com trinta e quatro. Eu falei: “Poxa, não vou nunca.”. 

Então, o momento em que eu... em que eu fui feliz de ter sido escolhido pelo Cosmos, 

no momento crucial do futebol nos Estados Unidos, você vê, um momento tão 
                                                
34 Refere-se à Marinho Chagas, lateral-esquerdo do Botafogo, São Paulo e Seleção Brasileira.  
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importante, para mim foi, que eu fiz o meu nome lá nos Estados Unidos. Graças a Deus, 

tenho um prestígio intacto lá nos Estados Unidos, porque hoje sou embaixador do 

Cosmos, trabalho ainda para eles. Se não tivesse alcançado o que alcancei defendendo o 

Cosmos, pô, aí os caras não iam lembrar de me convidar para ser embaixador deles. 

 

B.R. – E naquele princípio você se surpreendeu com a liga norte-americana? 

Você achava que... 

 

C.T. – Não, foi diferente. Primeiro, o gramado, né.  

 

J.C. – Sintético. 

 

C.T. – O gramado sintético, artificial, que... 

 

B.R. – A bola corre mais, não? 

 

C.T. – É, mas depois que você se adapta é a melhor coisa que tem, primeiro que 

não tem buraco, né. Tá? Você acostuma com o... 

 

J.C. – O quique da bola. 

 

C.T. – O quique da bola, aí a força, a velocidade dela, pô, a gente dava, fazia que 

nem toureiro lá com... Eu e o Beckenbauer, a gente tocava de primeira e dizia: “Olé!’, 

passava direto, né. E depois, algumas... Não é regra, alguns regulamentos como o jogo 

não terminar empatado, que tem aquele shoot-out, que eles chamam. Aquele pênalti, 

você sai da intermediária para fazer o gol, tem cinco segundos para tentar fazer o gol. 

Eu fiz um que é antológico, até hoje falam nos Estados Unidos, dizem que é um dos 

maiores lances, que levantei a bola. Foi jogo semifinal de 1978, um ano depois que o 

Pelé parou de jogar. Nós fomos jogar a semifinal com um time, que eles ganharam da 

gente no campo deles, nós ganhamos no nosso. Logo depois teve o shoot-out, que é uma 

modalidade de decidir o jogo, porque nenhum esporte nos Estados Unidos termina 

empatado, tem que decidir de alguma forma. Então, ao invés de ir lá bater o pênalti, 
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tinha aquela linha na intermediária que era só dali para trás que valia o impedimento, 

você tinha cinco segundos para sair dali daquela linha para fazer o gol. Cinco segundos... 

 

J.C. – Da linha do seu campo? 

 

C.T. – Das 35 jardas da intermediária do adversário, dali você tem cinco 

segundos. Aí um jogador deles fez o primeiro gol, todos os outros jogadores perderam, 

tanto deles como nosso. Eu fui o último a bater. O treiandor falou assim: “Pô, Carlos, 

vai lá e bate.”. Eu falei: “Se perder é mais um, não é?”. Mas aí estava olhando todo 

mundo bater, aí falei assim: “Ah, vou suspender a bola.”. Suspender a bola jogando para 

frente, no segundo botei no joelho para frente. Aí o goleiro veio, meti por cima dele. O 

estádio veio abaixo, cara. Todo mundo levou um susto na hora, porque nunca ninguém 

tinha feito aquilo. E é até hoje considerado um dos lances assim mais... 

 

B.H. – Inusitados. 

 

C.T. – Inusitados do futebol nos Estados Unidos. Até hoje, eu vou lá todo 

mundo fala nisso aí. 

 

B.H. – Você estava comentando...  

 

[FINAL DO ARQUIVO 2] 

 

C.T. – (...) porque isso aqui, se pudessem introduzir isso, que é ver aqui35 a linha 

do meio do campo. Lá, na época do nosso futebol lá nos Estados Unidos, tinha uma 

linha aqui. 

 

J.C. – Intermediária. 

 

C.T. – Impedimento só valia daqui para trás. 

 
                                                
35 Indica em algum lugar onde ficava a linha a que se refere.  
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B.H. – Hum. 

 

C.T. – Você aumenta o tamanho do campo. E nego para parar aqui da 

intermediária, perto da sua área para deixar o cara em impedimento, o cara pensava duas 

vezes. [Risos] E o jogo não terminava empatado. 

 

B.R. – Você saía daqui para bater. 

 

C.T. – Daqui, para cá, aqui tinha o gol, você tinha cinco segundos para sair 

daqui para ir tentar fazer o gol. Tinha jogador que levava... Jogador rápido, e o goleiro 

quando o juiz apitava podia vir até aqui olha, na linha da... Tinha cara que chegava aqui 

e queria driblar o goleiro, se o goleiro encostasse a mão na bola parava. Todo mundo 

perdia. Aí eu tive essa ideia, falei: “Pô, vou levantar.”, porque no gramado sintético a 

bola quica mais, na grama é difícil fazer isso, nunca tentei na grama fazer isso, e aí fiz o 

gol. Aí fiz o gol, ai eu fiz o gol. O estádio veio abaixo cara, primeiro o susto: “Pô, esse 

cara está maluco.” [Risos] Aí fiz o gol, aí zerou. Aí vai aquele alternado, o cara deles 

veio, bateu, perdeu. Aí o Beckenbauer veio e fez o gol, aí nós fomos para a final do 

campeonato. O que ganhava de prêmio por causa disso lá! 

 

B.H. – E você falou, comentou dos estádios, como eram lotados e a média de 

público de sessenta e sete mil. 

 

C.T. – Do Cosmos. 

 

B.H. – Do Cosmos. 

 

C.T. – Do Cosmos. O nosso campo lotava. 

 

B.R. – O Cosmos investiu pesado, trouxe jogadores assim de... 
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C.T. – Investiu. E os outros times para não ficarem muito atrás também tinham que 

levar, tinha um time na Florida em Fort Lauderdale, perto de Miami, levou o Figueroa36, 

Teófilo Cubillas... 

 

B.H. – O Banks37 jogou? 

 

C.T. – O Banks jogou, mas não foi nesse time não. Não lembro em que time que ele 

jogou. O Cruyff38 jogou em Los Angeles, o time de Aztecs levou o treinador, o 

Michels39, o Cruyff, o Surbier40, aquele lateral-direita, levou um ponta-esquerda que não 

lembro o nome, daquela seleção também de 1974. 

 

B.H. – Platini41 jogou? 

 

C.T. – Não, Platini não. O Eusébio jogou em Toronto, o Simões... 

 

J.C. – O Mifflin42 jogou com você, lá? 

 

C.T. – O Mifflin jogou, mas só um ano comigo lá, depois ele foi para um time na... Esse 

time lá perto de Miami, quer dizer, o Cosmos forçava os outros times a se reforçarem 

também porque senão pô... 

 

J.C. – Era barbada. 

 

C.T. – Você vê, joguei cinco, seis campeonatos lá e ganhei quatro pelo Cosmos. 

 

B.H. – E por que o futebol depois dessa... 

 

                                                
36 Elias Figueroa.  
37 Gordon Banks. 
38 Johan Cruyff. 
39 Rinus Michels. 
40 Wim Surbier. 
41 Michel Platini. 
42 Ramon Mifflin.  
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C.T. – O futebol nos Estados Unidos acabou rapaz. 

 

B.H. – Por que não teve enraizamento? Vamos dizer... 

 

C.T. – Vou contar para você o que é que foi. Isso que nós estamos conversando dá para 

fazer um livro, não dá? 

 

B.H. – Dá, dá! 

 

C.T. – Com mais algumas histórias já dá. 

 

B.H. – Ainda mais com a coerência... 

 

C.T. – No ano de 1982, foi o último ano que joguei, março, abril, mais ou menos de 

1982 a FIFA havia escolhido para sediar a Copa de 1986 a Colômbia, porque era um 

ano na Europa, um ano na América. Em 1982 seria na Espanha, em 1986 seria na 

Colômbia. Aí por causa desses problemas que estão perdurando até hoje lá na Colômbia, 

eles abriram mão, falaram que não tinha condição, aí ofereceu para o Brasil, o 

presidente Figueiredo43 falou que o Brasil não tinha condições. Você vê hoje ainda está 

essa coisa toda aí. Bom, aí os americanos... os Estados Unidos se apresentou, porque o 

futebol estava no auge ainda, esse meu último ano, estava no auge. Eles se apresentaram 

e acharam que não tinha para ninguém, quem que vai fazer a Copa? Tem que ser na 

América, quem é que vai fazer a Copa se não formos nós, americanos? Tudo já estava 

pronto, tanto que você vê que para a Copa de 1994 eles não fizeram nenhum estádio 

novo, foi tudo de... Fizeram uma adaptaçãozinha pequena. Aeroportos todos prontos, 

estradas, transporte, tudo. Não fizeram nada. Aí se apresentaram, e a Warner44 que era 

dona do Cosmos, claro, fazendo tudo, fazendo todo o trabalho, todo o planejamento. O 

Pelé foi... O Reagan45 já era o presidente, o Pelé foi lá para o Reagan autorizar e não sei 

o que. Eles davam como certo. Fizeram uma relação, naquela época, dos vinte e seis 

                                                
43 João Batista Figueiredo.  
44 Warner Bros. 
45 Ronald Wilson Reagan. 
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melhores jogadores do mundo, os vinte e seis melhores. Era Zico, Maradona, Platini, 

Falcão. “O dia que a FIFA anunciar, no dia seguinte vamos trazer esses vinte e seis para 

jogar nos Estados Unidos e espalhar.”. O planejamento deles era um negócio, os 

contatos com o Falcão quem fez fui eu, lá toda semana. Bom, não se sabe por que a 

FIFA resolveu fazer no México, pô foi a maior... 

 

B.H. – Dezesseis anos depois, já tinha tido... 

 

 C.T. - Ducha do pólo Ártico todinha em cima deles. Aí lembro... 

 

J.C. – O [Ascarrega46], que era o presidente, dono do América... 

 

C.T. – Do estádio, tudo. 

 

J.C. – Do estádio Azteca. 

 

C.T. – Aí a FIFA... 

 

J.C. – E era membro da FIFA não era? 

 

 C.T. – Aí a FIFA, resolveu fazer no México, ao invés de prestigiar um mercado como 

era o americano, porque se a Copa de 1986, não a de 1994, tivesse sido nos Estados 

Unidos te garanto que hoje os Estados Unidos seriam o maior mercado do mundo de 

futebol. Melhor que Inglaterra, que Espanha, melhor do que todo mundo. Aí o 

presidente do Cosmos, o Steve Ross, o dono do Cosmos e presidente da Warner 

Communications, que era dona do Cosmos, que na época era a maior empresa de 

entertainment dos Estados Unidos, do mundo. Aí ele foi lá no Cosmos, juntou todo 

mundo: “Meus amigos, infelizmente futebol nos Estados Unidos acabou.”; “Poxa, como 

acabou?”; “Acabou, não tem mais, vai acabar. Vai acabar. Não vamos colocar mais 

dinheiro e vai acabar em dois, três anos, e vai acabar por si só.”. E acabou. Nós que... 

Veja bem, que tínhamos a média, vamos dizer de sessenta e cinco mil por jogo... Aí 
                                                
46 O mais próximo do que foi possível compreender e grafar. 
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veio 1983, 1984 e 1985 foi o último ano. Sabe qual foi a média em 1985? Mil e 

quinhentas pessoas por jogo. Já não tinha mais ninguém para os caras irem ver jogar, 

porque isso é uma coisa do americano, o americano vai ao estádio, vai ao ginásio para 

ver os ídolos, super star, como eles chamam, não vai ver... O time é bom pra burro, mas 

se não tem o grande ídolo eles não vão, é coisa deles. E ele deixou o futebol acabar por 

si, deixou de ir aos jogos do Cosmos, que ele ia a todos os jogos, levava os artistas todos 

lá da companhia, Mick Jagger, todo mundo ia ver jogo do Cosmos, não é? E só foi na 

minha despedida, para me prestigiar. Aí acabou o futebol nos Estados Unidos, foi isso 

que acabou. Qualquer outra coisa que falarem você pode acreditar que é mentira, não, 

não foi isso não, o que acabou foi o fato da FIFA, não se sabe por que, não se sabe por 

que47, [Risos] ter resolvido fazer a Copa de 1986 no México. Porque isso foi em 1982, 

doze anos atrás tinha sido feita a Copa no México, por que é que não vai prestigiar um 

mercado novo como é os Estados Unidos? 

 

B.R. – E a renovação não é? Desse futebol foi agora? Do Cosmos, quando que você se 

tornou embaixador, foi ano passado? 

 

C.T. – A renovação como? 

 

B.R. – A renovação do futebol, a reestruturação do futebol, da liga norte-americana. 

 

C.T. – Não, isso aí já vem de... Eles já vêm fazendo esse trabalho, você vê, os próprios 

jogadores que formam hoje uma boa seleção, isso aí já vem quase que ao final daquela 

época, ao final da década de 1980, de 1990 eles começaram. Mesmo em 1994 eles 

fizeram uma boa campanha na Copa do Mundo. 

 

B.R. – Jogaram com o Brasil. 

 

C.T. - E aquilo ali veio, foi surgindo. Alguns jogadores hoje atuam na Europa, às vezes, 

você vê um jogador jogando bem em uma liga inglesa, acha que é inglês, mas o cara é 

americano. Isso aí para eles foi bom, sair dos Estados Unidos para ganhar experiência, 
                                                
47 O entrevistado faz algum gesto que leva os entrevistadores ao riso. 
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atuar ao lado de grandes jogadores, isso aí sempre traz conhecimento e experiência para 

eles não é? Eles não pararam, apesar de tudo eles não pararam. Foi um baque, foi um 

baque, eles voltaram na realidade, a Liga voltou em, a partir, em 1995, 1996, eles 

voltaram a organizar o campeonato. Eu quase fui para lá, eles me chamaram para ser 

técnico do time de Nova Iorque, de Nova Iorque não, de New Jersey, por isso que o 

Cosmos está voltando, porque eles acham que o time de Nova Iorque é o Cosmos, por 

isso que o nome é New York Cosmos, qualquer outro time só joga em New Jersey. 

Você vê a cabeça dos caras como é que era, as ideias deles. 

 

B.R. – Mas para você imagino que tenha sido muito tranquilo esse final de carreira, não? 

Planejado. 

 

C.T. – Para mim foi, pra mim foi, porque eu planejei tudo. Um ano antes falei que ia 

parar. Eles lá pediram: “Pô, não, fica mais.”. Porque estava bem, sempre me cuidei bem 

e não tinha problema nenhum físico. Você vê, até parece que estava adivinhando não é? 

Mas a minha ideia era continuar trabalhando lá com eles se realmente... Porque havia 

em andamento esse projeto deles sediarem a Copa, aí falei: “Pô, vou ficar aqui junto 

com o Cosmos, trabalhando com o Cosmos em qualquer atividade que eles tenham não 

é? Eu vou ficar aqui.”. Mas aí quando terminei de jogar em setembro de 1982, tinha um 

trabalho que fazia lá com as crianças, que a gente ganhava muito dinheiro, fazia clínica 

de futebol em várias partes daquela área: Nova Iorque, New Jersey, por causa do 

Cosmos, do prestígio do Cosmos. Então, a gente fazia muito trabalho, tinha uma turma 

que trabalhava comigo, então era todo final de semana, sábado era de manhã e de tarde, 

e domingo à tarde, a gente ia em determinados lugares, cediam espaço, e a gente fazia, 

juntava duzentos, trezentos moleques lá participando. Mas aí fiquei fazendo esse 

trabalho até fevereiro, quando em março o presidente do Flamengo foi à Nova Iorque e 

me convidou para ser técnico do Flamengo. Aí falei: “Pô...”. Pesei pra caramba, 

conversei lá com a turma toda que trabalhava comigo, aí todo mundo deu força: “Não, 

Flamengo é o melhor time lá.”. Porque na época o Flamengo era o melhor time, mas é 

que estava mal, por isso que ele foi lá me chamar, mas o pessoal olhou por esse lado: 

“Será que quando você quiser vai aparecer uma outra oportunidade?”. Aí eu... 
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B.H. – O Flamengo estava mal porque o Zico estava saindo, não era isso? 

 

C.T. – Não, ainda não. 

 

B.H. – Ainda não. Mas já... 

 

C.T. – Estava mal, o time não estava bem. Aí topei, aí vim e fui feliz, porque fui 

campeão brasileiro. 

 

B.H. – Em 1983. 

 

C.T. – Em 1983. 

 

B.H. – Mas a ideia de ser técnico não te assustou, porque com anos como capitão talvez 

fosse natural para você ser técnico, ou não? 

 

C.T. – Não assustou, tanto que aceitei. Principalmente o Flamengo, que sabia da 

responsabilidade que é lá o Flamengo, mas aí eu aceitei e falei: “Ah, legal, vamos lá.”. 

Aí vim. Aí fiquei até hoje, não voltei mais para lá, quer dizer, volto esporadicamente 

para Nova Iorque sempre que tem alguma coisa lá que eles me chamam para fazer, e 

fora vários trabalhos que já fiz lá fora, também no exterior, na Nigéria, em Omã, no 

Azerbaijão, enfim. 

 

B.H. – Desse balanço, assim, sendo técnico no Brasil e sendo técnico fora, o que mais... 

quase uma diáspora... 

 

C.T. – Veja bem, em 1983 voltei e fui técnico no Flamengo, aí fui campeão brasileiro. 

Aí depois saí porque... É normal, o time não ganha e você sempre é culpado...48. Aí em 

1984, o Fluminense foi campeão carioca de 1983, no primeiro semestre fui campeão 

brasileiro com o Flamengo. Aí no meio do ano o Fluminense foi campeão carioca. Aí 

chegou no final desse ano de 1983, houve uma eleição presidencial no Fluminense e o 
                                                
48 O mais próximo do que foi possível compreender. 
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presidente Manoel Schwartz foi eleito. Eu não conhecia o Schwartz, aí antes do final do 

ano recebi uma ligação da secretária do Schwartz, que ele queria conversar comigo, aí 

falei: “Pô, o Fluminense foi campeão, será que ele vai me chamar para ser técnico do 

Fluminense? Não é possível!”. Aí fui lá, ele marcou e eu fui lá no Fluminense, tive um 

prazer muito grande, um cara muito inteligente, aí nasceu uma amizade legal. O 

Schwartz falou assim: “Carlos Alberto...”, depois de duas horas de papo, ele falou: 

“Queria te fazer um convite para trabalhar comigo no Fluminense, mas não é para ser 

técnico não.”. Eu falei: “Pô, eu vou fazer o quê?”; ele falou assim: “Não, tu topa dirigir 

o futebol aqui para mim?”. Aí eu... É uma coisa nova para mim. Eu falei: “Pô, mas 

como? O senhor não tem vice-presidente de futebol?”. Ele falou: “Não, o vice-

presidente é meu amigo, eu nomeei, mas se você topar tu é que vai cuidar do futebol.”. 

Aí falei: “Eu topo, mas...”... 

 

J.C. – Diretor de futebol? 

 

C.T. – Não, era como são esses caras hoje, gerente, sei lá... 

 

B.R. – Manager... 

 

C.T. - Coordenador, manager, algo assim. [risos] Mas exigi que chamasse o vice-

presidente e falasse com ele na minha frente que quem ia cuidar de tudo era eu. Aí o Gil, 

Antonio de Castro Gil, um cara bacana pra burro, gente boa pra... “Carlos Alberto, 

estamos aqui pelo Fluminense, o que você fizer está feito.”. Aí falei: “Então está legal, 

vamos trabalhar, mas a primeira coisa que vou fazer é acabar com esse negócio de 

chamar o Fluminense de timinho.”. Lembra que antigamente o Fluminense era o 

timinho? “Timinho campeão, timinho não sei o quê. Vou acabar com esse negócio.”. Eu 

bato no peito, acabei com esse negócio. Nunca mais ninguém chamou o Fluminense de 

timinho. “Como?”; “Vou trazer um grande nome para o Fluminense.”; “Quem?”; “Ah, 

espera aí. Estou chegando agora, deixa eu dar uns três dias para pensar.”. Assinei o 

contrato lá e vim para casa: “Quem é que vou levar?”. Pensei no Júnior do Flamengo, 

Sócrates, falei: “Não, preciso trazer um cara para...” Aí me deu um estalo. Falei assim: 
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“Presidente, me dá uma passagem que vou em Nova Iorque, vou trazer o Romerito49 

para o Fluminense.”; “Pô, o Romerito?”. Eu falei: “Vou trazer.”. Paraguaio, que tem 

tradição dentro do clube, o Fluminense já tinha tido um jogador, o Vitor Gonzalez, 

goleiro, [D’Ambroz50], lembra, um meio-esquerda dos anos 50. Aí ele tá, deu a 

passagem e fui lá. Aí cheguei lá em Nova Iorque, falei lá com o presidente que era meu 

amigo pra caramba, Rafael de la Sierra, presidente do Cosmos, o futebol já estava... Eu 

sabia, não é? Aí falei: “Pô, Rafael vou levar o Romerito para o Fluminense.”; “Não, 

tudo bem, o futebol está... Mas pô, me dá um milhão de dólares.”. Falei: “O quê? Que 

um milhão de dólares, o time lá não tem esse dinheiro não.”, que era muita grana ainda 

na época, um milhão de dólares, talvez fosse o que hoje? Quinze milhões hoje. Era 

muito dinheiro. 

 

B.H. – Ainda é! [Risos] 

 

C.T. – Não, mas era muito mais. 

 

B.H. – Sim. Sim, sim.  

 

C.T. – Falei: “Pô vamos fazer o seguinte...”, isso aí já era 1984, início de 1984. Aí o 

Cosmos tinha já programado um torneio no meio do ano, que ia jogar o 

Cosmos, Udinese, o Edinho jogava na Udinese, o Barcelona com o Maradona, o 

Maradona estava se despedindo do Barcelona para ir para a Itália. Olha só hein! Porque 

o Cosmos estava fazendo uma tentativa para pelo menos ganhar algum dinheiro, não 

sair duro, porque eles já tinham resolvido que não iam... Bom, ia um clube brasileiro 

que seria o Corinthians, aí falei para o Rafael: “Bota o Fluminense no lugar do 

Corinthians, venho com o Romerito aqui jogar.”. Aí ele: “Pô está feito, está fechado. E 

o resto como é que vocês vão me pagar?”; “Vamos fazer o seguinte, você me ajuda a 

arrumar uns jogos aqui pelos Estados Unidos, que arrumo o resto.”, porque conhecia 

uns empresários lá da Califórnia que tem trânsito lá com a Ásia, Coréia. Botei o 

Fluminense em um torneio na Coréia para inaugurar o estádio que foi das Olimpíadas. 

                                                
49 Júlio Cesar Romero Insfrán, jogador de futebol paraguaio, atuava como ponta de lança.  
50 O mais próximo que foi possível ouvir e grafar. 
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[Risos] Aí o coronel só me falou o seguinte: “Oh, vou fazer o seguinte...”, o general, 

aliás, lá da Coréia, ele falou assim: “Mas vou fazer um contrato, pago cem mil para o 

Fluminense, cento e vinte mil dólares, mas vou fazer o contrato de cento e cinquenta, 

uma coisa assim. Tá? Trinta é nosso.”. Eu falei: “Ah leva pô! Não tem problema 

nenhum.”. E o dinheiro era repassado direto para o Cosmos, não veio um tostão para o 

Fluminense. Pagamos o passe do Romerito assim rapaz. Mas aí falei para o Schwartz, 

falei: “Schwartz, isso é jogador para o clube fazer dinheiro. O Fluminense vai fazer 

dinheiro com o Romerito.”. Alguma coisa que me dizia. Aí acertei com o Romerito, o 

Schwartz depois foi lá, acertou toda a papelada, os documentos com a direção do 

Cosmos. Viemos embora. Aí o Romerito vai para o Paraguai: “Romerito, aguenta aí, 

não vem agora não.”. Por quê? Porque o Zico estava aqui no Brasil, tinha ido para a 

Itália, só dava o Zico aqui na imprensa, eu disse: “Romerito fica aí, a hora que o Zico 

for embora tu vem.”. Só dava o Romerito na imprensa quando o Zico foi embora, só 

dava ele. Mandaram a Beija-Flor lá no aeroporto recepcionar, o Fluminense ganhou 

uma semana toda de imprensa, só dava o Fluminense. Aí o Romerito veio, jogou pra 

caramba, o Fluminense foi campeão brasileiro. Aí vamos jogar o torneio em Nova 

Iorque, ficamos todos lá no mesmo hotel, todos os times, perto do estádio do Giants 

Stadium. Aí o presidente do Barcelona... Não lembro quem era, o nome, chama o 

Schwartz para conversar, aí o Schwartz: “Pô não é comigo.”. Aí o cara falou assim: 

“Estou vendendo o Maradona para o Barcelona51, te dou cinco milhões de dólares pelo 

Romerito.” O Schwartz afinou cara, porque poxa olha só, não tinha um milhão que era 

grana pra caramba, três, quatro meses depois recebe uma proposta de cinco milhões, o 

Fluminense fazia... Ia lavar a égua, mas ai o Schwartz afinou por causa da torcida, 

porque o Romerito chegou aqui, porra... Aí falei: “Schwartz, vende que te arrumo outro 

jogador, vende que te arrumo outro jogador.”. E a gente arruma mesmo, a gente que é 

do meio. Mas  o Schwartz afinou e não quis vender. O Romerito ainda continua aí, 

depois fomos campeões cariocas, aí eu como treinador do Fluminense, porque o 

Parreira depois do campeonato brasileiro foi para a Arábia, aí eles contrataram o Luis 

Henrique, que depois virou supervisor. Aí o Fluminense perdeu o primeiro turno e o 

                                                
51 Aqui há uma pequena confusão de conteúdo, pois o jogador argentino Maradona foi vendido do 
Barcelona –ESP para o Napoli – ITA.  
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Luis Henrique não quis continuar. Aí o Schwartz: “Pô e agora, o que é que vou fazer e 

tal?”, ele falou: “Assume isso aí para mim.”. Aí assumi e nós fomos campeões cariocas. 

 

B.H. – Em cima do Flamengo? 

 

C.T. – Em cima do Flamengo na decisão. Aí o que é que aconteceu? Aí é minhoca na 

cabeça. Eu falei: “Cara, fui campeão brasileiro com o Flamengo ano passado, 1983, 

campeão carioca agora com o Fluminense. Se eu der uma sorte de ir para São Paulo e 

me dar bem, Copa de 1986 no México é minha, a seleção é minha.” Planejei isso 

bonitinho cara, e fui, fui para São Paulo para o Corinthians. O Corinthians veio em cima 

de mim, o Fluminense cobriu a proposta não querendo que eu fosse, e o Fluminense ia 

jogar a Libertadores, mas olha a minha cabeça pensando no México em 1986. Aí fui, 

fizemos um trabalho razoável lá no Corinthians. Foi bom, não foi campeão, mas foi um 

trabalho legal. Aí a CBD... CBF52 vai anunciar o técnico para a Copa de 1986, a maior 

expectativa em São Paulo, não é? Lembro até hoje, que morava no hotel Hilton, o dia 

que a CBF ia anunciar o técnico fizeram uma caravana, a imprensa de São Paulo, do 

hotel Hilton onde morava, que já não tem mais ali no centro da cidade, até o Parque São 

Jorge, que eu parecia o presidente da República. Carro para caramba atrás de mim, por 

trás da gente, aí fui lá para o Corinthians e tal, vai anunciar, vai anunciar, aí vem o 

Dílson e eu: “E aí seu Dílson?”. Dílson Guedes, foi meu diretor, comecei com ele no 

Fluminense. “Bom o técnico vai ser o Telê Santana.”. Todo mundo: “Pô, mas e o Carlos 

Alberto?”; “Não, porque o Telê tem mais experiência.” Pô cara, aquilo acabou com a 

minha carreira de treinador. 

 

J.C. – Você criou uma expectativa muito grande? 

 

C.T. – Não, e eu planejei. Em um determinado momento planejei: campeão aqui, 

campeão ali, se for a São Paulo e me der bem... Como você vê a expectativa que se 

criou em São Paulo pela escolha do nome. E o Telê estava na Arábia Saudita cara, não 

estava nem aqui. Aí o Dílson falou que a CBF resolveu escolher o Telê Santana porque 

tinha mais experiência do que eu de treinador. Eu falei: “Pô aí acabou.”. Aí deixei de 
                                                
52 Confederação Brasileira da Futebol. 
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seguir aquela carreira e quando pintava um lance ia, se não pintava não ia. Ia para Nova 

Iorque, ficava morando lá um tempo. 

 

B.H. – Meio que se desiludiu e foi. 

 

C.T. – Desiludi, porque você traça um planejamento, pô não acontece, então vou ficar aí 

só para ganhar um dinheiro de vez em quando, às vezes, quando trabalho aí ganho um 

dinheiro e não quero saber mais de... 

 

B.H. – E você pegou o Corinthians em um rescaldo de democracia daquele... 

 

C.T. – Que foi o grande... Se soubesse que ia acontecer o que aconteceu não teria ido, 

por quê? O Adilson veio aqui me contratar. 

 

B.H. – Adilson Monteiro Alves53. 

 

C.T. – Adilson Monteiro Alves. E o Adilson era candidato à presidente, quinze dias 

depois, aí fui, todo mundo achava que o Adilson ia ser eleito presidente e não foi. Aí 

desmanchou a tal da democracia, ou pelo menos o... como é.... o porquê da democracia. 

 

B.H. – A razão de ser. 

 

C.T. – A razão de ser, porque o Adilson foi o mentor junto com o Sócrates, ele é que 

segurava ali. Aí, de repente ele não é mais, saiu. Aí assumiu lá uns caras que queriam 

mudar, eu falei: “Tem que mudar, tem que ter peito para mudar.”. Falei para eles: “É 

mudar mesmo cara.”. Eu gosto de democracia, tanto que quando cheguei no Flamengo, 

sem saber que tinha... Porque morava nos Estados Unidos nem sabia direito... No 

primeiro dia acabei com a concentração no Flamengo. Todo mundo: “Pô.”. Acabei, não, 

casado amanhã meio-dia, solteiro quando acabar o treino sábado à tarde, vai só por 

causa da alimentação, porque o jogador solteiro... Eu fiz isso no Flamengo e fui 

campeão, mas o conceito de democracia no Corinthians era muito...  
                                                
53 Ex-dirigente e diretor de futebol do Corinthians.  
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J.C. – Muito além... 

 

C.T. - Os caras, pô, tu marcava treino em um dia tinha, os caras, tinha que falar com os 

caras, eu falei “Pô não é assim, não é assim”. [risos]. Aí você tem que ir levando, ou 

então sai fora, vai embora, fazer um trabalho assim não vou chegar a lugar nenhum, o 

que eu queria acabou, mas aí então fui profissionalmente, os caras me pediram... O 

presidente, o Roberto Pascoa foi eleito: “Não, Carlos Alberto, ajuda e tal?” “Pois não, 

ajudo, mas não vai dar para tirar nada aqui não.”. E isso aí fui junto, porque se tivesse 

chegado... Se, por exemplo, o Adilson é eleito presidente, a gente continua fazendo com 

um suporte dele para a tal democracia... Porque a democracia depende do que todo 

mundo quer, não é um ou dois querendo. Eu no Flamengo cheguei, não sei se era a tal 

democracia, mas de cara eu acabei com a concentração, todo mundo levou um susto 

cara. Aí no dia, na semana da final contra o Santos, do campeonato brasileiro, chegou 

na terça-feira o presidente me chama, do Flamengo, o Dunshee de Abranchess e falou: 

“Pô Carlos Alberto, tem que prender esses caras aí pô, decisão do brasileiro.”; “Deixa 

comigo.”; “Pelo amor de Deus”. Não tem concentração.. E não teve cara, e nós fomos 

campeões brasileiros. 

 

B.H. – Maracanã com cento e cinquenta mil pessoas, três a zero. 

 

C.T. – O maior público de decisão de campeonato brasileiro. 

 

J.C. – Aquele título sobre o Atlético? 

 

B.H. – Não sobre o Santos em 1983. 

 

C.T. – Não, sobre o Santos, 1983. O Maracanã lotado e sem concentração. O Zico 

inclusive ele fala sempre para mim, porque logo que acabou ele foi embora para a Itália, 

não continuou no Flamengo, foi para a Itália. Aí chegou lá, na primeira semana, na 

sexta-feira concentração para jogar domingo, ele falou: “Mas domingo passado eu fui 

campeão brasileiro, me apresentei ao meio-dia para jogar às cinco horas.” [Risos] Ele 
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fala isso aí. Então isso aí é uma questão, primeiro da liderança, você se fazer respeitar. 

Não é respeitar, amém para o treinador, nada disso, é saber, acreditar na proposta que 

você está levando, mas eu fiz isso porque no Cosmos não concentrava e jogava tudo que 

era campeonato, eu e outros jogadores. 

 

B.H. – E como técnico fora do Brasil, algo te marcou? Alguma experiência? 

 

C.T. – Foi bom. 

 

B.R. – Você chegou a treinar a Nigéria como seleção? 

 

C.T. – A Nigéria eu fui, mas eu fiquei poucos meses porque não me pagaram eu vim 

embora: “Oh pessoal, vão me desculpar, mas vou embora.”. Cheguei, me contrataram 

em dezembro, logo depois da Copa dos Estados Unidos, que eu aceitei, porque nos 

Estados Unidos foram bem pra burro. Eu falei: “Pô, treinar esse time vai ser bem legal.”. 

Aí fui, que a Nike me convidou para ir, aí eu fui, assinei o contrato em dezembro, em 

agosto eles não me pagaram a parte deles, falei: “Pô, vou embora.”; “Não, a gente vai 

mandar o dinheiro.”; “Que mandar, me dá aqui.”. E não me pagaram. “Vai, recorre à 

FIFA.”. Falei: “Não, que recorrer à FIFA, não me pagaram acabou, não tem problema 

nenhum.” Aí depois saí da Nigéria e fui para Nova Iorque morar lá, estava lá, fiquei lá 

morando. Aí depois fui para Omã, três anos depois, voltei para o Brasil ainda, fui 

técnico aqui do Botafogo, 1997 fui técnico do Botafogo. Em 1998 fui para o Atlético 

Mineiro, fizemos um bom trabalho lá também. 

 

B.H. – Você tinha algum estilo específico como treinador? Tinha alguma característica 

sua? 

 

C.T. – Não, o meu estilo é o seguinte, meu estilo é jogar aberto com o jogador, porque 

acho que é isso que muita gente poderia fazer, porque você dá liberdade com 

responsabilidade ao jogador, estou falando dentro do jogo. O que é o futebol? Para mim, 

não sei se é para os outros, futebol é o seguinte: quando tenho a posse da bola vou sair 

para o jogo e quem tem que se preocupar comigo é o adversário. E quando eles têm a 
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posse de bola, aí sim eu tenho que me preocupar com os caras, eu tenho que voltar para 

marcar, não é o centroavante ficar lá com a mão no bolso do calção conversando com o 

goleiro: “Pô, e aí logo mais, tem uma parada logo mais...” [Risos] Para mim é isso. 

Então, você dá liberdade ao jogador. Vou te dar um exemplo do que acontece hoje em 

dia, hoje  já não está se falando mais, até um mês atrás só se falava no Barcelona, não é? 

Então, em 1980 tinha um técnico, 1980 cara, trinta e um anos atrás, eu tive um técnico 

no Cosmos que o que o Barcelona faz a gente fazia no Cosmos, ele chegou lá só com o 

treinamento de toque de bola, só treinamento de toque de bola. Aí todo mundo: “Pô... e 

aí?”. Corremos tudo lá, em um mês ele fez os garotos americanos aprenderem a tocar 

bola. Só toque de bola, toque de bola e movimentação, que é o que o Barcelona faz. 

 

B.H. – Quem era o técnico? 

 

C.T. – Era o Hennes Weisweiller, foi um grande treinador alemão, treinou vários clubes, 

Hennes Weisweiller, chegou só com treinamento de toque de bola e marcação, que é o 

que o treinamento em espaço reduzido, porque ninguém toca a bola em espaço longo, 

porque aí acaba toque e vira passe longo, ou passe curto. Toque de bola é daqui – ali, 

isso é toque de bola, dez metros é passe pô. Ele só treinava espaço pequeno, porque 

você toca a bola e faz o cara que está sem a bola marcar, porque é o que o Barcelona faz. 

Há trinta e um anos atrás cara. Isso, essas coisas é que me levam a... De repente, os 

caras vêm aqui e me chamam, eu vou, quero ver o que está acontecendo. Agora, você vê 

que a maioria dos técnicos brasileiros fica aqui, não vão, não se preocupam em ver o 

que está acontecendo lá fora. Aí o Barcelona... Há quantos anos o Barcelona joga dessa 

maneira, rapaz? Agora é que estão falando. 

 

B.H. – Descobriram a pólvora! 

 

C.T. – É. Aí o Neymar vai: “O Barcelona ensinou a gente a jogar futebol.”. Não é isso, 

não ensinou ninguém a jogar futebol, ensinou uma maneira disciplinada de atuar dentro 

do jogo, que é o toque de bola quando tem a posse de bola, muita movimentação, você 

vê que ninguém consegue marcar, por quê? Eu toco para você e saio, se tocar para você 

e ficar aqui parado ele me marca pô, se eu tocar para você e sair aqui ele ali não vai me 
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marcar e você volta a bola para mim, mas isso tudo é muito treinamento cara, porque 

ninguém faz isso. Eu, por exemplo, se sou o Mano, que é meu amigo, o Mano Menezes, 

eu moro na Europa, por que é que vou ficar aqui? Só convoco jogador da Europa. “Ôh 

CBF arruma um apartamento para mim na Espanha, Paris, qualquer lugar, porque estou 

lá, quero ver os caras atuando.”. Vou lá e converso com eles, deixo alguém aqui vendo 

os campeonatos aqui para mim, de repente, chamo eu alguém do Brasil, ou uma vez por 

mês venho aqui... Sei lá, não sei se estou certo ou errado, eu faria isso. Porque você vai 

lá fora... 

 

J.C. – Você chegou a dar essa sugestão a ele ou não? 

 

C.T. – O Mano é meu amigo, de vez em quando encontro ele, mas fico na minha. Se 

alguém não perguntar nada fico na minha, não falo nada. 

 

B.H. – Torres, a gente conversou sobre você como jogador, como técnico, como diretor 

e conta para gente como é ser pai do Alexandre, que se inicia também na profissão de 

jogador. Como é que você lidou com isso, estimulou, como é que é? 

 

C.T. – É... Foi uma barra, no início foi fogo, hoje já nem tanto, não é, mas no início... 

Primeiro porque não havia, não havia nenhum jogador que tivesse um filho para ser 

jogador, não tinha, naquela época que o Alexandre surgiu não tinha quase. E o 

Alexandre desde o juvenil, depois que passou para o júnior, ele mostrando que podia 

dar uma... Tanto que eu nunca me meti na vida dele, primeiro que eu morava em Nova 

Iorque quando o Alexandre estava começando. O Alexandre morava aqui, de vez em 

quando ia para lá, passava uns dias, férias, tal. Aí quando voltei para o Brasil que eu vi 

que o Alexandre tinha potencial para... Aí falei assim... E tem uns caras: “Se [me dá54]... 

Ah, só joga porque é filho do Carlos Alberto.”. Aí comecei a chegar junto com os 

caras... “Ninguém vai prejudicar, pode não ajudar, mas prejudicar não vão não.” Aí 

comecei a chegar junto com os caras. E achei que foi uma injustiça o que o Zagallo e o 

Parreira fizeram com ele em 1994, pelo menos, todo mundo aqui no Rio fala isso, o 

pessoal da imprensa, que o Alexandre estava na melhor fase dele, tricampeão carioca 
                                                
54 O mais próximo do que foi possível ouvir. 
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com o Vasco, bem pra caramba tal... E vários jogadores da posição machucados, sendo 

cortados e não deram uma chance para o Alexandre entendeu? Eu achei, mas o 

Alexandre, graças a Deus, tem uma cabeça legal e não... “Deixa para lá, tudo bem.”. E 

aí ele foi logo depois para o Japão, fez uma carreira boa lá no Japão, em todos os 

sentidos, não é? Tanto profissional como financeiro. E aí, está aí graças a Deus hoje, 

todo mundo que é vascaíno até hoje pergunta dele, quando encontra ele aí na rua e tal. 

 

B.H. – Dá muita aflição estar no estádio, estar na televisão, ver o filho jogar? 

 

C.T. – Não. 

 

B.H. – Normal. 

 

C.T. – É, quando você ainda não tem a certeza que o cara vai... Aí depois que o jogador 

se firma, aí é tudo normal. 

 

J.C. – Havia muita cobrança com ele, Carlos Alberto, por ser filho do Carlos Alberto? 

 

C.T. – Ah, muita, todo mundo, muita gente queria comparar. Eu acho que esse negócio 

de comparação não existe em futebol, muita gente hoje fala: “Ah, o Messi vai ser 

melhor que o Pelé.”. O Pelé foi o melhor, o Messi vai ser o melhor na época dele, então 

não tem essa de... Não cabe, para mim, na minha cabeça não cabe. Seleção de 1970 com 

seleção não sei de que... 

 

J.C. – Achei interessante um debate no rádio há poucos dias, que os caras falaram: “O 

Pelé é o Pelé, é incomparável. O Messi é preciso você pensar agora em quem será igual 

ao Messi, porque igual ao Pelé não tem ninguém.”. Entendeu? Achei interessante essa... 

 

C.T. – Não, acho que isso é correto, não pode haver essa coisa de comparação, se o 

Barcelona é melhor do que a seleção de 1970. O Barcelona é o melhor hoje, a seleção 

de 1970 é considerada a melhor de todos os tempos. Então não cabe essa coisa, deixa o 

Barcelona ser o melhor hoje. Entendeu? O Alexandre tem uma cabeça legal pra caramba, 
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o moleque é inteligente, cabeça, sabe, então ele não liga para essas coisas. Agora, acho 

que seria... Se tivessem dado uma oportunidade dele ir na seleção em 1994... 

 

B.H. – Ali foi... 

 

C.T. – Pelo momento que ele viveu naquele período. O moleque estava arrebentando ali 

no Vasco, estava arrebentando. 

 

J.C. – Estava mesmo. 

 

B.H. – Tinha classe, um jogador que jogava com classe. 

 

C.T. – Estava muito bem. Pô, e aí o Ricardo Gomes é cortado, aí chama não sei quem, 

aí o Mozer é cortado. 

 

J.C. – Chamaram o Ronaldão. 

 

C.T. – Estava no Japão o Ronaldão. 

 

J.C. – Chamaram o Ronaldão. 

 

C.T. – Achei que não foi justo, achei que não foi justo, quer dizer, é a opinião de uma 

porrada de gente aí pô, que o Alexandre merecia, mas talvez eles não quisessem que na 

história do futebol tivesse o pai e o filho campeão do mundo, porque não tem, não é? 

No Brasil não tem. Bom, acho que foi isso, acho que foi isso: “Não, não pode, não pode 

ter.”. Então tudo bem, não pode ter, não pode. 

 

B.H. – Carlos Alberto, a gente está se aproximando do final desse depoimento, marcado 

pela lucidez, pela coerência, realmente nos brindou com essa bela entrevista. Queria 

ouvir você a respeito das expectativas para 2014, pelo fato do Brasil ser não apenas país 

sede, como em campo a grande expectativa em torno dessa Copa, que daqui a três ano, 

daqui a dois anos vai se realizar no Brasil. Há muita polêmica em torno da questão de 
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organização, tanto extra campo quanto em campo. Como é que você está vendo tudo 

isso? 

 

C.T. – Como em campo também, não é? [Risos] Olha, acho que nós... E talvez se 

consiga reverter todo esse quadro que a gente vê hoje aí, que muita gente não acredita, 

não acredita que vai ficar prontos os estádios, não é? Eu Penso que o Brasil teve uma 

oportunidade de se situar como uma grande nação, em termos de organização: “Você 

quer organizar uma Copa do Mundo? Então vamos fazer a coisa direita. Vamos começar 

logo.”. Quando que a FIFA deu ao Brasil o direito de sediar a Copa? Já faz quatro ou 

cinco anos. 

 

B.H. – Em 2007? O anúncio foi... 

 

C.T. – Cinco anos. Então nesses cinco anos o Brasil poderia já estar quase tudo, não 

100% preparado, mas quase tudo, caminhando tal, para realmente fazer a Copa que todo 

mundo fica aí falando que vai ser a Copa das Copas, a melhor Copa, não vai ser, não vai 

ser. Vai ser talvez uma Copa, que pela paixão do brasileiro pelo futebol e a proximidade 

de povos latinos, a mesma paixão que eles têm também pelo futebol, nesse aspecto pode 

ser. Sem aquela frieza do europeu assistindo uma Copa do Mundo, uma coisa dessas. 

Entendeu? Nesse aspecto realmente tenho certeza que será principalmente se o Brasil 

for avançando nas etapas da Copa do Mundo não é? Agora, por outro lado, o aspecto de 

organização da Copa do Mundo, em relação aos estádios, às estruturas que a FIFA exige, 

não é, no entorno, dentro dos estádios, aquela coisa, acho que a gente perdeu 

oportunidade de nesse momento ser um espelho, assim, para o mundo todo. Para o 

presidente da FIFA chegar aqui, esse secretário geral que toda hora chega aí, é problema 

e não sei o que... Não, o Brasil realmente vai sediar a melhor das Copas, você vê que 

ninguém fala disso aí, apenas nós, porque achamos que vai ser a melhor das Copas em 

termos de estádio e não sei o quê. Então, eu estou reticente, espero para ver, não vou 

dizer de maneira nenhuma que: “Não, não vai dar tempo. Vai ter estádio que não vai 

ficar pronto.”. Vamos ver, se o governo assumiu a responsabilidade e todo o governo 

tem a responsabilidade quando assume perante a FIFA aquele... Assina o caderno de 

encargos, a partir dali tem a responsabilidade. Então eu prefiro acreditar que o governo 
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vai segurar essa barra aí da gente fazer uma boa Copa, uma boa Copa, não sei se vai ser 

uma belíssima Copa do Mundo. Em relação ao time, eu peço a Deus que esteja errado, 

mas não acredito nessa seleção para ganhar a Copa do Mundo, mesmo jogando no 

Brasil. Porque até hoje ninguém fez uma seleção de uma Copa para outra para ganhar, 

sempre tem alguma coisa que vem lá de trás, preparando, ganhado experiência, jogando 

uma Copa, perdendo, para na próxima... Isso aí a história mostra que, pelo menos, 90% 

dos times campeões foram formados uma Copa antes. E o Brasil está fazendo um time 

agora. Se ninguém consegue fazer um time de futebol, um clube, que os jogadores no 

dia a dia então juntos, treinando, jogando, participando de campeonatos estaduais, 

campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, enfim, e, às vezes, chega no final do ano e 

não consegue fazer um time bacana, não é? O que se falar de uma seleção que está 

saindo de uma geração para outra, que temos dificuldades enormes, com uma ou duas 

exceções, não é? Como o Neymar, que ainda tem que provar que tem condição de ser o 

diferencial numa Copa do Mundo. Então a seleção para mim é um ponto de 

interrogação, mas como eu acho que futebol nós temos que ser práticos: ou é, ou não é. 

Futebol não tem se, se vai ser, se não vai ser, é, ou não, não é. Então prefiro dizer que 

nesse momento acho, infelizmente, que o Brasil não tem time, falo nesse momento, para 

dizer que vai ser campeão do mundo. De repente as coisas mudam. Como? Eu não sei. 

[Risos] A fórmula, não sei, para que a gente possa passar a torcer para um time 

realmente com capacidade de ser campeão do mundo. Se nem quando o Pelé era 

jogador, jogava... Você vê a história da Copa de 1970, três meses antes ninguém achava 

que o Brasil ia ser campeão do mundo com o Pelé. 

 

B.H. – É. As surpresas. 

 

C.T. – Mas, de qualquer maneira a gente tem que torcer para que tudo dê certo. 

 

J.C. – Havia uma descrença geral, quando a seleção saiu daqui perdeu para o Bangu, 

tudo isso influenciou para o pessimismo da torcida brasileira.  
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C.T. – Mas, de qualquer maneira, demos a volta por cima com muito trabalho, muita 

dedicação, seguindo normas, e não é norma de disciplina, normas daquilo que foi 

traçado para a gente chegar pelo menos a uma final da Copa do Mundo. 

 

J.C. – Todo mundo envolvido com um mesmo objetivo ali... 

 

C.T. – Todo mundo. Então hoje você vê, as coisas são meio... Mudaram muito, mudou 

muito, você já não vê a seleção atuando realmente como time, como grupo unido, um 

jogador se apresenta hoje, o outro se apresenta daqui a pouco. Naquela época a gente 

chegava todo mundo junto, como grupo mesmo, como um grupo, então torço para que 

mude. 

 

B.H. – Para que dê certo. 

 

C.T. – Para que ninguém ache também que a gente está torcendo contra. [Risos] 

 

B.H. – Bom. Então em nome do Museu do Futebol, da Fundação Getúlio Vargas, 

queremos agradecer ao Carlos Alberto Torres por esse documento, como você bem 

falou, dá um livro, tivemos aqui quase três horas de gravação, passo as palavras finais, 

se o Carlos Alberto quiser se manifestar. Então, em nome da FGV e do Museu muito 

obrigado Carlos! 

 

C.T. – Vou dizer apenas que foi um prazer estar com vocês aqui reunidos, batendo papo. 

Logicamente que muitas histórias ainda teríamos para contar, mas fica para quando eu 

fizer o livro. [Risos] O epílogo, para quando fizermos o livro, um abraço. 

 

J.C. – Está bom Carlos Alberto, um abraço. [Aplauso] 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

 

 


