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Fernando Herculiani – Primeiramente, Dadá, muito obrigado. A gente quer agradecer imensamente 

que você aceitou nosso convite de vim até o museu1, de sair de Belo Horizonte e vim até aqui 

especialmente para dar este depoimento. É uma honra ter você aqui, com a gente, hoje. Para o 

museu, para a Fundação Getúlio Vargas, para todos nós, mesmo. Inicialmente, a gente pede que 

você fale seu nome, o local em que você nasceu, a sua data de nascimento, para a gente começar. 

 

Dario dos Santos – É isso aí! Meus cumprimentos ao povo brasileiro! A satisfação e, mais uma vez, 

agradecendo a Deus por este momento que, para mim, é uma dádiva, né? Uma coisa que vai se 

perpetuar, porque a imprensa não vai deixar que o povo esqueça o Dadá Maravilha, o Dario José 

dos Santos, nascido em 4 de março de 1946, que tem, hoje, 65 anos. E eu não sou tão humilde 

assim, não. Os meus feitos, eu reconheço. Eu sou o máximo! Eu sou o Dadá Maravilha! Agora, tudo 

isto é para brincar com o povo. A minha alegria de fazer... Dar ao povo... Eu sempre dizia: eu não 

posso dar o pão, mas eu dou o circo. Fazer o povo rir. Porque o povo gosta é que o jogador ponha a 

bola lá na caixinha. [riso] Que fosse de canela, de bunda, de joelho. Eu botava a bola lá na caixinha.  

 

F.H. – Dadá, então, para começar, a gente queria saber de você o começo da sua vida. Então, você 

falou que você nasceu em 1946, em 4 de março... A gente queria saber como foram os seus 

primeiros anos de vida, quem eram seus pais, onde você vivia? 

 
                                                
1 Museu do Futebol. 
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D.S. – Bem, em primeiro lugar, eu vou dizer a todos que ninguém precisa esconder carteira porque 

o Dadá não é mais ladrão. Hoje, eu sou um homem de bem, sou pai de três filhas e um filho, quatro 

netos e uma neta, sou respeitado no Brasil e Deus permitiu que eu saísse da marginalidade. Eu era 

bandido, ladrão. Eu fui interno com cinco anos. Proveniência que meu pai era muito pobre e a 

minha mãe era doente mental. Minha mãe se suicidou. Ela tacou fogo no corpo. Querosene no 

corpo. Saiu correndo pela rua. Um nome feio: minha mãe era maluca. Era doente mental. E eu, 

vendo a minha mãe correndo, aquela tocha humana, eu saí correndo atrás da minha mãe. E você vê 

o que é o instinto maternal: a minha mãe, em última instância, vendo que eu ia morrer com ela, me 

jogou na vala. E ela me salvou. E ela morreu. Meu pai me botou no SAM: Serviço de Assistência a 

Menores. Depois, FEBEM2 e FUNABEM3. E eu, sem nenhuma condição, vivia no meio de 

bandidos, me tornei bandido. Usando aquela frase que eu acho perfeita: “O homem é produto do 

meio”. E, naquela época, eu andava com canivete, assaltando, roubando, e com o bolso cheio de 

pedras para quebrar a cabeça dos outros, porque os caras ficavam “gozando” a gente e eu tinha o 

apelido de Maluco. Me chamavam de Maluco, eu quebrava a cabeça do pessoal.  

 

F.H. – E tudo isto foi onde, Dadá? 

 

D.S. – No SAM. Quintino Bocaiuva. Instituto Profissional XV de Novembro. Eu fiquei dos cinco 

até os oito na Casa Lar e dos oito até os doze, eu já fui para a Escola XV. Depois, fui para 

Caxambu. De oito anos até doze anos, fiquei em Caxambu. Escola Venceslau Brás. Depois, voltei 

para a Escola XV de novo. Aos 19 anos, eu fui para o exército. Eu, ainda com 19 anos, ainda fiz um 

assalto. Assaltei duas meninas. Meti a faca na bunda delas, porque eu adorava ver sangue. Eu era 

sanguinário. Com o dinheiro do assalto, comprei uma bola e cismei de jogar futebol. Só que os 

caras me tiravam, porque eu era muito ruim. Agora, eles tinham mania de chamar a gente de pereba, 

e pereba, naquela época, era pior do que xingar a mãe. Então, eu pegava as minhas pedras no bolso 

e quebrava a cabeça dos outros com a atiradeira. Eu deixava os caras dormirem à noite para enfiar a 

faca na bunda deles. Eu era primo do capeta.  

 

José Asbeg – Você nasceu no Rio, não é? 

 

D.S. – Nasci em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. 

                                                
2 Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor 
3 Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor 
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J.A. – Foi criado em Marechal Hermes? 

 

D.S. – Marechal Hermes. 

 

J.A. – “Tá”. E como é que foi – se a gente já pode entrar – essa sua passagem do exército... Porque 

foi quando você entra no exército que você começa a jogar futebol, não é? 

 

D.S. – Exatamente. Eu comecei... Antes de eu entrar no exército, eu comecei a correr, porque eu 

tinha uma velocidade incrível de correr da polícia. E eu tinha uma impulsão fenomenal de tanto 

subir em muro para roubar, subir em árvore... Tanto que eu saía a 90 [parado.]4 Não existe isto no 

futebol. É impulsão de vôlei. E eu fazia 9,9 [segundos] em 100 metros. Quer dizer... No futebol não 

existe isto, também. Isto aí é para correr. O Usain Bolt5 é quem está fazendo isto. Ele já fez 9,58, 

mas, atualmente, eu não sei se já está passando uma fase ruim, ele está cravando até 10. Menos de 

10, eu cravava. Então, eu tinha uma velocidade grande, de correr da polícia e de tiro, também.  

 

J.A. – Como... como, mas como que foi, então, que... Você nunca pensou em ser atleta, com essa 

velocidade toda? Nunca pensou em ser saltador em altura? 

 

D.S. – Não, nunca pensei. Nada. Nunca pensei em nada. Eu era um cara revoltado. Eu só vivia 

chorando. Eu era um cara revoltado com a vida. Eu tentei o suicídio aos 13 anos, cortando o pulso. 

E eu tinha uma vida desvairada, mesmo. Foi quando eu fiz esse assalto das meninas, comprei uma 

bola. E eu fui jogar, mas os caras me tiraram, porque eu era muito ruim. Eu falei: “Então eu não 

jogo? Então não tem bola, também, não”. “Então você vai jogar”. Porque eu era o dono da bola. E 

os caras me chamaram de pereba. Pereba era pior do que xingar a mãe. Chamar o outro de pereba 

era a pior ofensa do planeta. E aí, era onde eu enfiava a faca nos outros. Aí, eu corria demais, fui 

jogar de beque central. Para dar “porrada” nos outros. Aí, em um jogo, lá, o Antunes, irmão do Zico 

– era um grande centroavante – foi jogar contra o time do colégio, o Juventude. Aí, cinco a zero: 

cinco gols do Antunes. E eu dei “porrada” nele, mas não achava ele. E eu comecei a dar nele... Aí, 

quando acabou o jogo, esse Antunes  – que Deus o tenha... Mas ele foi muito importante na minha 

vida. Quando acabou o jogo, ele falou: “Meu filho, você é muito ruim, menino! Mas com essa 

                                                
4 Trecho de difícil compreensão. 
5 Atleta jamaicano detentor dos recordes de 100 e 200 metros rasos e do revezamento 4 X 100. 
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velocidade que você tem, essa impulsão, vai para centroavante”. Aí, eu peguei e fui para 

centroavante. Mas eu era ruim demais. Eu tropeçava na bola, caía... Ruim era elogio: eu era 

péssimo. Mas, aí, na velocidade, eu saía correndo, chegava embaixo do gol, fechava o olho e “metia 

a bicuda”. Aí, jogava na bandeirinha, matava o urubu lá em cima... E todo mundo rindo. Aí foi uma 

questão de moral. Um dia, eu chorando, falei assim: “Eu vou ser famoso no Brasil. Vocês vão ouvir 

falar em Dario”. Aí, todo mundo riu. E aquilo me deu força. Aí, comecei a jogar de centroavante, 

comecei a fazer gols... Fui em todos os times do Rio. Fui Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, 

Bangu, Bonsucesso... Me dispensaram por ruindade. E eles usavam muito aquela frase: “Você é 

muito ruim! Vai embora. Vai descascar banana. Pega uma enxada, pega uma vassoura”. Daí para 

cima.  

 

J.A. – As dispensas não tinham nada a ver com a sua vida pregressa... 

 

D.S. – Não.  

 

J.A. – Com a sua vida anterior. Com sua marginalidade. 

 

D.S. – Não. Não tinha nada a ver. É porque eu tropeçava na bola, eu passava da bola... Eu corria 

tanto que os caras mandavam a bola, eu saia correndo e a bola batia na minha nuca, nas minhas 

costas. Eu já estava na frente da bola. Eu corria mais do que a bola. Então a turma deitava e rolava 

em mim. Aí, foi quando, eu no exército, o Sargento Valdo me viu jogando e ficou impressionado 

com a minha velocidade e me levou para o Campo Grande. Eu já tinha ido seis vezes ao Campo 

Grande ser dispensado por ruindade, aí, na outra... Eu não tinha chuteira, porque eu era muito 

pobre, aí o cara pegou e me deu uma chuteira sem as duas travas de trás. Aí, eu peguei e falei: “Meu 

amigo, pé de pobre não tem tamanho, não. Me dá isso mesmo”. E eu peguei e fui treinar. Só que eu 

chegava debaixo do gol e dava “bicuda” para fora. Aí, no finalzinho, eu dei duas “bicudas” e a bola 

foi no ângulo. Aí, o Gradim8, que era treinador do Campo Grande, pegou e falo: “Meu filho, vem 

cá. Deixa eu falar uma coisa com você. Você é horroroso”. Aí, quando ele falou “Você é 

horroroso”, eu falei: “Já estou dispensado”. Aí, eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Ele ficou 

com pena de mim e falou: “Mas tem uma coisa: eu estou impressionado com a sua velocidade e 

com a sua impulsão”. Aí, [inaudível]: “Dá um salário mínimo para este menino aqui”. “Este cara é 

horroroso!”. “Dá um salário. Porque ninguém tem a velocidade dele, nem a impulsão dele. Eu vou 

                                                
8 Fernando Ramos Soares. 
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ensinar ele”. Porque o Gradim foi um grande centroavante. Inclusive, de seleção. Aí, o Gradim 

pegou e veio conversar comigo. Eu lembro como se fosse hoje. “Meu filho, sabe para que são os 

olhos? Para enxergar. Nariz é para assoar, boca é para comer, ouvido é para ouvir. Entendeu? Você 

dá de nariz na bola, boca na bola, orelha na bola... É isto aqui, olha! É esta parte aqui que bate...”. E, 

hoje, eu digo, sem nenhuma... O maior cabeceador do planeta Terra, em todos os tempos: Dadá. 

Quatrocentos e noventa e nove gols de cabeça. Mas eu aprendi com o Gradim. E, depois, eu 

treinava feito um desgraçado e, com a impulsão que eu tinha, com o cabeceio meu – que eu gostava 

de dizer que era “900 megatons”, a força da minha cabeçada –, me tornei o maior artilheiro do 

Campeonato Brasileiro, me tornei o maior artilheiro do Campeonato Mineiro, o cara que foi 

artilheiro para tudo o que passou, e o jogador que fez mais gols em uma partida. Vou contar isso 

depois, porque o Pelé está no meio.  

 

F.H. – Dario, então você contou para a gente que você foi ganhar um salário mínimo no Campo 

Grande, mas vamos voltar um pouquinho antes. Você falou, também, que você jogou na escola. 

Você chegou, então, a trabalhar, a estudar antes disso... 

 

D.S. – Não. Da escola, eu fui para o exército.  

 

F.H. – Você estudou até quando, mais ou menos? 

 

D.S. – Ah! Eu... Oitava série, reprovado. 

 

F.H. – E aí, você falou da entrada no exército. É uma coisa legal, porque você já entrou no exército 

quando você tinha 18, 19 anos. 

 

D.S. – Dezenove anos. 

 

F.H. – Foi em 1964... 

 

D.S. – 1965. 

 

F.H. – 1965. E tinha acabado de acontecer o golpe militar no Brasil. Você lembra dessa sensação... 
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D.S. – Eu lembro. Lembro. 

 

F.H. – O que você lembra disso? [Estava do lado...]9 

 

D.S. – Eu lembro daqueles negócios que passavam... Todo mundo correndo, tiro para o alto, os 

caras prendendo os intelectuais... É mais ou menos isto que ficou na minha cabeça. 

 

F.H. – Mas por estar lá dentro, assim, não... 

 

J.A. – Você não chegou a participar de nenhuma ação de repressão a passeata... 

 

D.S. – Nada, nada.  

 

F.H. – Você falou para a gente... Mas uma coisa que você falou: você comprou a bola, começou a 

jogar o futebol... E sua relação com o futebol? Você torcia para alguém, ia no estádio...Gostava... 

 

D.S. – Eu, quando era garoto, era vascaíno. Eu era fã do Pinga, que jogou no Vasco. E quis Deus 

que, depois, eu jogasse com o Ziza, filho dele, no Atlético Mineiro. Aí, quando eu contei esse caso, 

que o Pinga era o meu ídolo, o Ziza chorou. Nossa senhora! Eu digo: “Seu pai era o meu ídolo”. 

Então, quando garoto, eu era vascaíno. Do Rio. Carioca, do Rio. Eu torcia para o Pinga. 

 

F.H. – E, em 1958, o Brasil ganha a primeira Copa. Você tinha 12 anos. Você tem alguma 

lembrança disto?  

 

D.S. – Era rádio. Rádio de pilha. A gente ficava... Era rádio e as estações não pegavam... A gente 

estava escutando o jogo: “Bola para o Pelé”, e saía. Não se ouvia mais nada. Aquela tecnologia que 

não era avançada. Mas, aí, ficava naquela torcida no radinho. [inaudível] 

 

J.A. – O Brasil ter sido campeão do mundo em 1958 e 1962, isto te motivou mais ainda a tentar o 

futebol? 

 

D.S. – Não. Até então, não, porque eu via futebol por ver. Não tinha paixão nenhuma por futebol. 

                                                
9 Trecho de difícil compreensão. 
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Eu era um cara muito revoltado. Eu só vivia olhando para os outros com... Vou ser sincero: eu era 

primo do capeta. Eu só pensava no diabo. Não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Para 

mim, era o capeta, era maldade... Eu era sanguinário. Eu andava com faca para enfiar a faca... Eu 

queria ver sangue. Então, era primo em primeiro do diabo. Eu não acreditava em nada. Eu achava 

que a vida era um assalto, que a vida era uma injustiça, que ninguém gostava de ninguém, que era 

tudo falsidade... Eu tinha o diabo no corpo.  

 

F.H. – Então, voltando ao Campo Grande, que você estava contando para a gente. Você começa a 

ganhar seu primeiro salário e em que a sua vida muda com isto? Onde você vai morar? Como era o 

treinamento? 

 

D.S. – Quando eu ganhei o meu primeiro salário, eu cheguei em casa para o meu pai em uma 

alegria tremenda: “Pai, aqui, olha! Ganhei...”. Porque eu lembro da gente... Eu, todo dia, saía... 

Porque a gente não tinha... Meu pai era muito pobre, nós não tínhamos geladeira. Então, cada dia eu 

pedia gelo em uma casa perto para fazer Ki-Suco. E os caras já não aguentavam mais. “Mas já vem 

esse 'pentelho'! Esse cara é chato demais”. E todo dia eu pedia gelo aqui, pedia ali... Então, em todo 

lugar que eu ia: “Já vem esse cara”, e já fechavam até a porta para mim. Então, quando eu fiz... 

Comecei a ganhar meu dinheirinho, que eu comprei um sapato, comprei uma calça... Então foi uma 

alegria tremenda. Porque eu usava calça e sapato do meu irmão, e o meu irmão me “comia na 

porrada”. O mais velho. Porque eu pegava roupa dele. Então, eu passei uns dias de terror. E eu 

lembro, também, que eu estava treinando e tinha uma menina muito bonita e eu fui atrás dela. Aí, 

quando ela chegou no portão, aí o pai dela: “'Ô', 'macaco', o que você está fazendo aqui?”. Eu falei: 

“Não, quero falar com a...”. “Aqui não entra preto, não” e não sei o quê. Eu saí correndo. “Sai 

daqui, seu safado!”. E eu saí correndo. Eu era, ainda, reserva do reserva da cozinheira. Não jogava, 

ainda, no Atlético. Aí, foi quando o Bonsucesso, fazendo um sucesso tremendo – tinha ganhado do 

Flamengo, do Fluminense... O Campo Grande foi jogar. Aí, deu dor de barriga em um, o pai 

morreu... Todo mundo “pipocando” para jogar com o Bonsucesso, porque o Bonsucesso era um 

fenômeno. Ganhou do Flamengo, do Vasco... Aí, o Gradim chegou perto de mim e falou assim: 

“Meu filho, eu não tenho 11 para botar em campo. Você topa jogar contra o Bonsucesso?”. Eu falei: 

“Seu Gradim, eu aprendi uma frase: 'Quem está no inferno abraça o diabo'. Não tenho nada a 

perder. Ninguém confia em mim. Só o senhor que está confiando em mim. Eu vou”. E o Maracanã 

lotado, porque a gente fazia preliminar e já tinha umas 40 mil pessoas para ver o Bonsucesso. E 

começa o jogo: um a zero Bonsucesso, dois a zero Bonsucesso, aquele negócio todo... Aí, o Norival 
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– era um meia, mas ele era invocado comigo: eu corria para um lado, ele dava para o outro. Aí, eu 

fui na beirada: “Seu Gradim, o Norival não dá a bola para mim, não. Manda ele dar a bola para 

mim”. Aí, ele disse: “Toda bola que chegar, manda para o negão, aí”. Ele me chamava de negão. 

“Dá para o negão, aí”. Aí, começaram a lançar para mim. Aí, eu chegava debaixo do gol, fechava o 

olho e “metia o bicudo”. Mas Deus é bom, não é? E a bola entrando. Aí, a torcida do Flamengo – 

era Fla-Flu: “Dá para o 9”. Ninguém sabia o meu nome. “Dá para o 9”. Eu saía correndo. Mas eu 

corria demais. Eu passava pela bandeirinha de escanteio, trombei com um bandeirinha, trombei com 

a bandeirinha lá no canto, mas eu fiz uma porção de coisas e a torcida queria rir. Então, eu 

conquistei a torcida do Flamengo e do Fluminense, que de “sacanagem”: “Dá para o 9”. Ninguém 

sabia qual era o meu nome. Eu fiz quatro gols no jogo. Aí, depois, nós fomos jogar no campo da 

Portuguesa, aí voltou todo mundo. Mas, aí, eu já era reserva. Quer dizer, para quem era reserva da 

cozinheira, de repente estar no banco: eu subi demais. Aí, nós estávamos jogando contra a 

Portuguesa. Primeiro tempo: um a zero para a Portuguesa. E tinha um vento uivando, deles, lá, que 

era lá para o centro. E eles jogavam sempre, no primeiro tempo, a favor do vento. E eles estavam a 

favor do vento e a gente não conseguia atacar. E eu lá no banco. O time não passava do meio de 

campo. Aí, o Norival chegou e falou: “Gradim, põe esse negão, aí, mesmo. Pelo menos ele tromba 

com o goleiro”. O goleiro nem pegou na bola. Aí, me botaram no segundo tempo. Eu nunca vi isto 

na minha vida: o vento virou para mim. [risos] É. Isto é inédito. O vento virou para mim. Eu sei que 

terminou  dois a um, fiz dois gols. Aí, na segunda-feira, estava todo mundo reunido, aí o Gradim 

pegou: “Eu tenho uma coisa para falar para vocês. A partir de hoje, o titular é o Dario”. E tinha o 

Norival, que era o centroavante, que era o ídolo do time, e ele me “gozava” muito, também. Aí, ele 

levantou, pediu a palavra: “Seu Gradim, é a coisa mais justa que o senhor está fazendo. Eu 'gozei' 

este homem, todo mundo aqui 'gozava' ele, mas ele dá um chute e a bola entra”. Aí, depois, eu 

“danei” a fazer gol: fiz três no Flamengo, fiz três no Fluminense... “Danei” a fazer gol em todo 

mundo. Disputei a artilharia do campeonato. E foi quando o Atlético me contratou. Aí, depois do 

Atlético, eu virei uma máquina de fazer gols. Me tornei rei. 

 

F.H. – E como é que foi essa transferência? Então você está lá, jogando o Campeonato Carioca, 

ganhou a posição lá no Campo Grande, começa a fazer gol nos times grandes, no Flamengo, 

Fluminense, que você falou... E como é que vai surgir o Atlético? 

 

D.S. – O Atlético foi uma coisa muito importante. Então, gente, eu vou dizer a você: se, um dia, 

você estiver maltratando um bêbado perto de mim, você vai brigar com o Dadá. Porque eu sou o rei 
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Dadá hoje por causa de um bêbado. Eu estava, também... O meu pai tinha morrido... Morreu no 

sábado e eu enterrei meu pai no domingo.  

 

F.H. – Você lembra quando? O ano... 

 

D.S. – 1967. Aí, o Gradim pegou: “Meu filho, você não tem condição...”. Aí, eu estou lá no enterro, 

eu falei: “Espera aí, estou gastando um dinheirão para fazer o enterro do meu pai. Isto é uma 

obrigação minha. Porque eu não vou lá ajudar para defender uns trocados? Para diminuir esta 

despesa”. Aí, eu peguei... Acabei de enterrar o meu pai e fui lá para o Campo Grande. Aí, o Gradim: 

“Mas o que você está fazendo aqui?”. “Eu enterrei meu pai. Eu fiz a minha obrigação de filho. 

Agora eu tenho que jogar para ganhar dinheiro. Eu sou pobre”. Aí o Gradim pegou e “Está bom. 

Entra” e me deu a 9. Aí, ganhamos do... Três a um, três gols meus. Mas, ali, três gols que foram 

Deus. Porque a bola batia aqui, batia ali, sobrava para mim. Eu não tinha a mínima condição de 

nada, porque eu cheguei chorando, entrei chorando, saí chorando e eu fiz esses três gols. Só que 

tinha um diretor do Atlético que foi, no sábado, ver o jogo do São Cristóvão, e o Carlinhos fez um 

gol. Mas o Carlinhos era um meia habilidoso. Aí, quando acabou o jogo, esse cara, conversando 

com o Carlinhos: “Bom, agora estamos tranquilos. Estamos levando um goleador pro Atlético”. Aí, 

esse bêbado, já caindo aos pedaços, pegou e falou: “Goleador é um tal de Dario. O cara é feio, ruim, 

mas a bola bate nele e entra. O Carlinhos é bom de bola, só, mas quem faz gol é o Dario”. Aí, ele 

falou: “Mas se o cara é ruim, não pode jogar no Atlético”. “Não, então você vem amanhã” – isto foi 

no sábado – “domingo, aqui, que ele vai jogar na preliminar”. Aí, foi este caso que eu estou 

contando: que eu enterrei meu pai e, no domingo, foi para o campo. Aí, o Gradim: “Mas você não 

tem condição, menino”. Eu digo: “Tenho, sim. Eu tenho que defender o meu pai. Eu enterrei o meu 

pai, agora estou precisando de dinheiro. Eu enterrei meu pai e eu tenho que pegar algum, também”. 

Aí, eu peguei e fui. Meti três. Aí, quando acabou o jogo, estava o dirigente do Atlético, lá, 

conversando com o Gradim, falando: “Mas, vem cá, esse cara é ruim para 'dedéu', mas ninguém 

ganha dele na velocidade. Bola alta, ele passa por cima da trave. E ele perde gol, tropeça na bola... 

Esse cara é ruim demais”. Aí, o Gradim falou: “Recomendo levar esse cara. Porque a vontade dele é 

tanta, e ele tem uma gana pela bola, que ele não tem medo. Ele chuta [carrinho...]10 Ele é meio 

doido. É doido”. “Tudo bem”. Aí, o cara chegou no vestiário... Era pele e osso. Era magro, magro! 

Aí, chegou para mim – seu Jorge Ferreira: “Mas, menino, você é muito magro”. Eu olhei para ele: 

“Me dá comida”. Ele gostou da frase. Não gostou de mim. Aí, ele falou: “Mas por uma comida...”. 

                                                
10 Trecho de difícil compreensão. 
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“Por um prato de comida, você tem um goleador”. Foi a primeira frase. Depois, não, porque eu 

fiquei famoso com frases que... 

 

J.A. – Você tinha um contrato com o Campo Grande? Houve um destrato? Foi venda ou você nem 

chegou a assinar? 

 

D.S. – Não...Eu fui... Me contrataram. Eu fui treinar lá, eles gostaram e me contrataram. Quer dizer, 

eles gostaram, não: só o Gradim que gostou de mim e pediu um salário mínimo para mim. Aí, ele 

me deu uma chance, eu danei a fazer gol, aí o Atlético me contratou.  

 

J.A. – Nesse primeiro ano do Campo Grande, quantos gols você fez no Campeonato Carioca? 

 

D.S. – Eu estava disputando a artilharia. Eu não lembro. Eu sei que eu fiz muito gol, porque a gente 

fazia muito amistoso, também, e eu fazia gol. Metia gol, mesmo. Eu estava uma máquina de fazer 

gols no Campo Grande. Agora, vou ser sincero: a bola batia em mim e entrava. O [beque]11 caía, 

escorregava, trombava, sobrava... Era Deus que estava me ajudando, mesmo. Era Deus. Porque Ele 

botava a bola na minha frente. Eu vi que não tinha mérito meu. E de onde eu chutava, entrava. Eu ia 

na linha de fundo, chutava e a bola entrava. Era coisa de Deus, mesmo.  

 

J.A. – E, já no Campo Grande, já exploravam jogo aéreo com você? 

 

D.S. – Não. Eu fiquei no alto... Eu falava, mesmo: para subir com o Dadá, tem que pegar a escada  

Magirus do bombeiro. E já pular do 15º andar, porque não pegava Dada, não . Eu saía da atmosfera 

e entrava na estratosfera. [risos] 

 

F.H. – E esse começo?  Essa ida para Belo Horizonte? O que mudou na sua vida? É a primeira vez 

que você sai do Rio... 

 

D.S. – Eu chorei muito. Eu chorei muito porque eu estava acostumado com aquela vida de carioca, 

e a vida de mineiro é uma vida mais parada e tal. E eu chorava muito. Eu, quando cheguei em Belo 

Horizonte, falei: “Meu Deus do céu, não vai dar”. Aí, depois, a... Quando eu cheguei em Belo 

Horizonte, eu não estava acostumado... “Pô”, com uma massa de 50 mil. Aí eu “borrei nas calças”. 

                                                
11 Trecho de difícil compreensão. 
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“Borrei”, fiquei um ano sendo humilhado: a imprensa acabando comigo, os jogadores rindo... Foi 

quando chegou o Yustrich13. O Yustrich tinha vindo no Rio, os caras: “Vem cá, porque é que o 

Dario não joga lá? Aqui ele fazia gol”. Aí, o Yustrich veio falar comigo: “Meu filho, o que está 

havendo contigo? Você fazia gol no Rio...”. Eu falei: “Não, seu Yustrich, é porque ninguém me dá 

bola aqui”. Aí, ele falou: “Você treina aqui?”. “Não. Quando faltam cinco minutos, eles me põem 

para treinar”. Aí, o Yustrich: “Então, amanhã você vai treinar no time reserva”. Eu não treinava. Aí, 

eu cheguei em casa – era casado –, cheguei para a minha mulher: “Eu vou dormir cedo, porque 

amanhã eu tenho que treinar”. “Uma comidinha bem leve: chuchu, batata, bife sem gordura, ovo 

cozido, não pode ter fritura...”. Mas, aí, não tinha noção de nada. Não estava falando coisa com 

coisa. Acho que ela já estava “lelé da cuca”. Aí, no outro dia, nós fomos treinar em Vespasiano. 

Quando o Yustrich falou: “Número 9, o reserva”, os caras foram em cima do Yustrich: “Seu 

Yustrich, entra com dez, mas não põe esse aí, não”. Aí, o Yustrich veio falar comigo e eu comecei a 

chorar. Mas o Lola14 era um amigo meu. E o Lola era titular, mas ele tinha se machucado e estava 

voltando. Aí, eu falei: “Lola, não dá a bola para mim porque ela bate e volta, porque eu sei que eu 

sou ruim tecnicamente. Agora, joga na frente, que eles tem que pegar táxi. E joga no alto, que eles 

tem que pegar escada”. O Lola pegou, me olhou: “Você é doido, menino?”. “Que doido, o quê? Eu 

estou cansado de ser humilde aqui e os caras me humilharem. A partir de hoje, eu sou doido”. Aí, 

começou o coletivo, cheguei debaixo do gol e meti lá na bandeirinha de escanteio. Chutei lá para 

cima e os caras todos rindo. Aí, me deram mais duas, eu... “Bum”, dois gols. Dei “bicudo”. Eu nem 

olhava o goleiro. Metia um “bicudo” na bola. Acabou o primeiro tempo, aí o Yustrich chegou perto 

de mim e falou: “Menino, você não é tão ruim assim, não”. Aí, eu olhei para o Yustrich, assim: 

“Seu Yustrich, quer ver mudar este treino? Me põe de titular”. Ele falou: “Menino, você não é de 

abrir a boca, não”. “Mas, a partir de hoje, eu sou doido. Estou cansado de ser humilde e ser pisado. 

Ninguém me respeita”. Aí, ele me botou no titular: meti três. Meti cinco gols no treino. Aí, já 

ficaram um olhando para o outro assim. Quando acabou o treino, o Yustrich pegou, botou todo 

mundo assim, reunido, e falou: “Menino, fala para eles, aí”. Falei: “Eu vou falar uma coisa para 

vocês: vou ser o maior jogador de Minas de todos os tempos. Vou botar calo na mão da torcida do 

Atlético e feijão na panela dos jogadores”. Mas um ficou olhando para o outro. Aí, o Atlético estava 

em uma fase boa, estava ganhando de uma porção de seleção, e o Vaguinho15 se machucou. Que era 

o titular. Depois, Vaguinho veio jogar no Corinthians. Ponta-direita do Corinthians. Aí, falou que eu 

                                                
13 Dorival Knipel, mais conhecido como Yustrich, treinador do Atlético Mineiro de 1952 a 1953, em 1960 e de 1968 a 

1969. 
14 Raimundo José Corrêa. Jogou pelo Atlético Mineiro entre 1967 e 1973. 
15 Ponta-direita do Atlético Mineiro entre 1970 e 1973. 
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ia jogar. E a Rússia tinha empatado com o Brasil, no Maracanã, em dois a dois, e tinha um beque 

central considerado o melhor do mundo. Ele tinha parado o Brasil no Maracanã. Chegou com uma 

“banca” tremenda lá. Aí, a escalação do Atlético... Ele chegou perto de mim e falou assim: “Vai 

entrar você”. Os jogadores: “Seu Yustrich, tira esse aí, não põe isso, não, não sei o quê”. Aí, deu a 

escalação do Mineirão. Número 9: Dario. Foi a maior vaia que o Mineirão já teve. Mas todo mundo 

me vaiando: “Uh!”. Aí, eu comecei a chorar. Falei: “Seu Yustrich, eu não vou jogar, não. Ninguém 

gosta de mim”. E já me deu dois tapas na cara. Ou você entra lá ou eu te “como na porrada”. Aí, eu 

peguei, chorando, fui no espelho, olhei, estava a marca da mão do Yustrich, aqui. E os jogadores... 

Todo mundo rindo. E eu chorando. Aí, me botaram em campo. Ah, meu filho! Dois a um Atlético, 

dois gols meus. “Arrebentei” com o jogo. Aí, foram fazer entrevista com esse beque central que 

tinha marcado Tostão e Pelé: “Vem cá, você marcou o Pelé, mas não marcou esse cara ruim?”. Ele 

falou: “Mas o Pelé dá, ainda, para marcar. Com a faca. Agora, esse aí, nem com o revólver. Esse 

cara, quando joga a bola na frente, ninguém vê ele”. Foi o maior nome que eu tive. Naquela época, 

eu era criticado. Receber um elogio desses? Aí, foi quando... Os microfones todos na minha boca. 

Porque, antes do jogo, não tinha ninguém. Os microfones todos na minha boca. Aí, eu peguei, olhei, 

assim – chorando –, e falei assim: “Vou ser o maior ídolo de Minas. Vou dar títulos para o Atlético. 

Vou ser carregado na rua. E mais uma vez: vou ser o maior jogador de Minas, botar feijão na panela 

dos jogadores e calo na mão da torcida do Atlético”. Desci chorando. Só que, quando eu desci, o 

Yustrich não deixou ninguém sair. Os jogadores. Aí, quando eu vi: “Dadá. Dario. Fala alguma coisa 

para os jogadores”. Eu peguei e falei: “Vou ser o maior ídolo daqui” – e outros palavrões 

impublicáveis, porque eu estava com raiva – “e vocês vão ver quem é o Dadá”. Mas, aí, ninguém 

riu mais de mim. Ficou um olhando para o outro, assim. Aí, eu virei uma máquina de fazer gol. Bati 

os recordes de Minas. Todos. Sou o maior artilheiro do Campeonato Mineiro. E eu queria falar do 

Pelé. Eu estava no quarto do Pelé, falei: “Pelé, você é artilheiro para as suas 'nêgas'. O bom sou eu”. 

“Você é péssimo. Você não joga nada”. Eu falei: “Pelé, eu vou bater os seu recorde de oito gols em 

uma partida”. Falou: “Só se fizer de canela”. E eu fiquei brincando com ele. Isso em 1970. Em 76, 

eu fiz dez gols. Sport: 14, Santo Amaro: 0. Eu bati o recorde do Pelé. Eu sou o maior artilheiro do 

Campeonato Brasileiro.  

 

J.A. – Agora, Dadá, parece que tem um momento, aí, que é fundamental, que você juntou forças e 

saiu daquele estado de humildade para... Como você diz: agora, você é louco.  

 

D.S. – Louco. Exatamente. 



Transcrição                                                                                           
 

 14 

 

J.A. – O que é que... Isso, você veio pensando? Foi um rompante? Como é que se deu esse negócio? 

Porque parece que há um marco divisor, aí. Quer dizer, há o Dario de antes desse gesto e o Dario 

depois desse gesto.  

 

D.S. – Eu quero parabenizá-lo pela sua inteligência, porque exatamente... A sua pergunta é difícil 

porque é o teor da vida do Dadá, que hoje é rei Dadá. E o Brasil tem que saber que o Dadá é o bom, 

mesmo. Eu tenho os números. Nada contesta números. Onde eu fui, eu fui campeão. Onde eu fui, eu 

sou o Dadá, rei Dadá. Quem vê eu falando isto, assim, diz: “Mas que cara mascarado!”. Não, não 

sou mascarado. Sou louco. De falar a verdade. Porque, se você falar mentira, você vai se 

desmoralizado. A tecnologia... Não adianta eu mentir para você, aqui. Você vai lá, atrás, e vê que 

tudo... “Ué, cadê? Dadá falou isso e cadê?”. Não, mas o que eu estou falando eu provo. Eu tenho os 

números. Números não mentem. Eu fiz número no futebol. Eu sou ídolo porque, em todo lugar em 

que eu cheguei, eu fui artilheiro e fui campeão. Agora, podem até dizer que foi Deus, porque se me 

mandar fazer três embaixadinhas aqui, até hoje eu não sei fazer. Mas, dentro das frases do Dadá: 

“Tem duas coisas que eu não sei fazer: jogar futebol e perder gol”. Eu não sabia perder gol. Eu 

entrava e botava na caixinha.  

 

J.A. – É como se houvesse o Dario e o Dadá? 

 

D.S. – Exatamente. 

 

J.A. – Até aquele dia, você foi o Dario. Dali, você foi o Dadá. 

 

D.S. – Um dia, lá para a frente... Por exemplo, agora: se você falar Dario para mim, eu vou ficar 

chateado contigo. Mas se você falar Dadá, eu já vou já te cumprimentar. Por quê? Porque o Dadá, 

fui eu que inventei. Foi uma história triste para eu ser o Dadá. Em 1969, o Atlético tinha cinco anos 

que não ganhava do Cruzeiro, e o Cruzeiro era uma máquina de jogar futebol. Tostão, Dirceu 

Lopes, Piazza, Raul, Natal, Zé Carlos... Aquele time-máquina. Tanto que eles meteram seis a dois 

no Santos, lá no Mineirão. E chegaram aqui, no Pacaembu – todo mundo dizendo que o Santos e o 

Pelé iam ganhar –, e o Santos fez dois a zero, e o Cruzeiro fez três a dois e foi campeão em 1966. 

Em cima do Santos, que era o maior time do mundo. Então, aquele time do Cruzeiro era uma 

máquina de jogar futebol. E eu peguei, analisei: “Espera aí, quem é o maior jogador do mundo? 
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Pelé. O nome dele é Edson. Quem é o maior showman do mundo do futebol? Garrincha. O nome 

dele é Manuel. E como é que eu vou vencer como Dario? Não vai ser Dario, não. Eu vou botar um”. 

E eu, conversando com o Lola, falei: “Lola, a partir de hoje, é Dadá”. “Rapaz, para com isso. Um 

'negão' desses. Vão falar que você é 'viado'. Para com esse trem”. [risos] Eu digo: “Não, é Dadá”. E 

eu fui jogar contra o Cruzeiro. E falei que era Dadá. “Poxa, torcida do Cruzeiro me chamando de 

“viado”. E eu tropeçava na bola, caía... Fiz um primeiro tempo horroroso. Aí, o Lola chegou perto 

de mim: “Para com essa palhaçada! Um baita 'negão' destes”. Falei: “A partir de hoje, é Dadá. Não 

é Dario, não. Eu vou meter dois gols”. E meti dois gols. Ganhamos de dois a um. Quebramos esses 

cinco anos em que não ganhávamos do Cruzeiro. Aí, a torcida me chamando de “viado”: “'Viado'! 

'Viado'!”. Eu peguei, na maior cara de pau, o microfone, olhei, ri e falei: “Rapaz, não é que a torcida 

está falando o que eu sou?”. Aí, todo mundo se assustou: “Mas é o que...”. “Não, olha só o que eles 

estão falando. Olha só”. Aí, quando eu falava, os caras com raiva de mim: “'Viado!' 'Viado'!”. 

“Quer ver? Olha só: 'Gostoso! Gostoso!'”. A torcida do Cruzeiro ficou louca. Aí, a torcida do 

Atlético estava em silêncio, aí começou a gritar “Dadá”. Eu falei: “[Eles estão para lá. Olha mais 

uma.]17 Eles vão falar”. Aí, os caras: “'Viado!'”. “Olha lá? Não é 'gostoso'? Porque o Dadá é 

gostoso”. Aí que eu comecei com essa irreverência. Porque eu suportei 90 minutos sendo chamado 

de “viado”. E, antigamente, era... Chamava o outro de “viado”, o cara dava até tiro. Hoje, quando 

chama de “viado” é elogio. O mundo de hoje é que tem casamento de homem com homem e mulher 

com mulher. Está tudo confuso. Então, eu tive personalidade para enfrentar esse momento terrível. 

Hoje, eu gozo Dadá. Dadá, hoje, é uma maravilha. Quem é que não gosta do Dadá? Até eu amo o 

Dadá. Eu beijo o Dadá na boca, se ele quiser. [risos] Porque ele é meu ídolo. Não, mas antes de ser 

meu ídolo, o meu maior ídolo, eu vou dizer, é você: Roberto Dinamite18. Presidente do Vasco. Esse 

aí, sou fã dele, incondicional.  

 

F.H. – E aí, Dadá, esse jogo com o Cruzeiro foi em 1969, em que começa essa ideia de Dadá, e é 

um ano chave também, porque a seleção começa a ser treinada pelo Saldanha, que vai preparar a 

seleção para a Copa, jogar eliminatórias e tudo mais. E vai jogar com o Atlético, não é? 

 

D.S. – O maior time do mundo. As feras do Saldanha. Aquele time era uma máquina. Tanto que, em 

1970, foi tricampeão mundial, onde eu estava, também neste grupo, e até hoje é cantado em...verso 

e prosa... e poemas, também, de que é a maior seleção do mundo. Ninguém vai bater essa seleção. 
                                                
17 Trecho de difícil compreensão. 
18 Carlos Roberto de Oliveira. Atacante do Vasco da Gama, Barcelona, Portuguesa e Campo Grande entre 1971 e 

1991.  
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Porque aquela seleção de 1970 foi fantástica. Parecia barbantinho: ninguém errava passe. Essa 

seleção, que tava invicta há muito tempo, foi jogar com o Atlético. Porque o Atlético estava 

devorando tudo quanto era seleção. E eu, pela primeira vez na vida, fui humilde. Quando vieram... 

Porque, em todo jogo, eu dava nome aos gols. Eu fazia gol e dava nome aos gols. Eu já prometia. 

Aí, a imprensa veio em cima do Dadá: “Dadá, qual é o gol que você vai fazer?”. “Não vou prometer 

gol. Nós somos coadjuvantes. A seleção brasileira é o artista principal. Estamos aqui para 

parabenizá-los. Estamos aqui para aplaudi-los”. Aí, o cara pegou o gravador: “Dadá, eu tenho uma 

gravação aqui que você vai chutar o balde”. Eu falei: “Então põe”. Ele botou a gravação. Porque 

estava todo mundo pedindo a minha convocação. Eu fiz 69 gols, em 1969, jogando 40 e poucos 

jogos. Minha média era imbatível. Aí, eu fui ver o João Saldanha. O João Saldanha pegou e falou: 

“Tem mais de dez centroavantes melhores do que o Dadá, e ele não joga no meu time”. Aí, eu 

peguei e chutei o balde: “João Saldanha, melhor que o Dadá, só Jesus Cristo. E essa seleção está 

invicta porque não enfrentou o Dadá. Vou tirar a virgindade de vocês”. Aí, eu falei uma porção de 

coisas. O cara pegou, foi lá para o João Saldanha. O João Saldanha pegou e mostrou para a seleção, 

para os jogadores. Ele não falou o que ele falou, mas falou o que eu falei. Os jogadores, com toda 

razão, ficaram com raiva de mim. Eu não tiro a razão deles. Só que, naquele dia, eu estava com 

todos os santos e joguei barbaridade... Corri tanto que, no final, não tinha condição nem de dar 

entrevista, de tão cansado que eu estava. E, naquele jogo, eu fiz uma sacanagem, também.  Porque 

eles não deixaram a gente jogar com a camisa do Atlético. Deram a camisa da Federação Mineira, 

uma camisa vermelha. E eu botei a camisa do Atlético por baixo. Botei um esparadrapo aqui, para 

não verem. Quando acabou o jogo, eu peguei a camisa... Dois a um Atlético, eu fiz o gol da vitória e 

eu matei a pau: corri feito um desgraçado. Peguei a camisa e joguei na torcida, aí apareceu a camisa 

do Atlético. Aí o Mineirão veio abaixo. Só que o presidente da República era “fãnzão” do Dadá. Ele 

pegava o avião de Brasília e ia lá para Belo Horizonte para me ver jogar. E esta não foi diferente. E, 

quando acabou o jogo, o presidente falou: “Vem cá, por que é que o Dadá não é convocado? 

Ninguém pega esse homem. Esse cara tem que ir para a seleção”. E falou para o João Saldanha: 

“João Saldanha, todo mundo quer o Dadá na seleção. Inclusive o presidente”. João Saldanha falou: 

“Ele escala o ministério e eu escalo a seleção”. Aí, a imprensa, que não gosta de fofoca, voltou no 

presidente. Aí, o presidente: “Tira ele”. Aí, foi quando ele saiu e o Zagallo entrou. Só que, meses 

antes, a seleção carioca foi jogar com a seleção mineira, lá no Mineirão. E foi quatro a zero Minas. 

Quatro gols do Dadá. Aí, o Zagallo pegou e convocou mais cinco. Entre eles, eu. Foi quando o João 

Saldanha foi para a televisão... Porque o João Saldanha era meu ídolo. Um cara que eu adorava ver 

na televisão. Ele chegou e falou para todo mundo: “Os cortados: Dadá e mais quatro”. Eles 
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convocaram cinco, teria que cortar cinco. Ele falou: “Os cortados: Dadá e mais quatro”. E me 

deram o microfone. Eu falei: “João Saldanha, você está equivocado. Dadá e mais 22”. Não falei 

nem Pelé. “Quem vai à Copa é Dadá e mais 22”. Então, essa minha resposta deu um “auê” 

desgraçado. Eu digo: “Não retiro nada. Eu sou homem. E parar Dadá, só se der tiro na minha 

cabeça. Não tem jeito de correr com o Dadá, não”. Aí, eu comecei a brigar com o João Saldanha. 

Uma briga muito desigual. Só que isso aí estava dando audiência. Aí, um dia, eu estava treinando lá, 

a imprensa: “Quem está do lado do João Saldanha vai para lá, que não está fica aqui com o Dadá. 

Vai ter briga. Eu não vou 'pipocar', não”. E comecei a falar coisas pela... “Pô, eu sou bom. Vou 

parar...”. E eu dei sorte, porque o Zagallo fez dois coletivos no Maracanã. Quadros A e B. Falei: 

“Vou ter que dar a minha vida. Porque rádio dá para enganar, mas televisão não tem jeito”. Vai 

dizer que você jogou mal e você... Aí, foi cinco a um reservas. Meti quatro. Deu outra, meti quatro. 

Aí, “danei” a fazer gol. Aí, eu fui convocado. Aí, eu fui para a seleção e fiquei nessa seleção 

fantástica... 

 

J.A. – Você entrou no lugar do... Era o Roberto19 ou o Toninho Guerreiro20? 

 

D.S. – Não, eu... O Toninho Guerreiro, que estava, também... Ele se machucou, eu entrei. Agora, 

aquela época tinha jogadores demais. Para fazer uma seleção de 22, você encontrava 100 fora de 

série. Hoje, pelo amor de Deus, para fazer a seleção brasileira, tem que pescar. 

 

J.A. – Você tem essa autocrítica, que você faz mesmo na brincadeira, que a bola bate em você, que 

você não era um craque, tal e, de repente, você estava entre os 23, ali, da Copa do Mundo. Quer 

dizer, você disputava a posição com Paulo César Caju, com Rivelino, com Tostão, com Jairzinho, 

com Pelé, né?... Era o ataque da seleção brasileira. Como é que era, para você, estar ali, naquele 

bolo, com essa autocrítica que você faz de você? 

 

D.S. – Olha, eu vou ser sincero: eu vivia meio desligado, mas quando eu ligava o botãozinho, eu 

dizia: “Mas, vem cá, eu estou aqui, no meio desses craques todos?”. Eu vou lembrar uma vez: a TV 

sueca foi lá para fazer umas filmagens dos jogadores. Então, cada um tinha que fazer uma 

habilidade. Então, o Edu botava a bola aqui, aqui, fazia aqueles negócios todos, e o Edu começou. E 

começou Rivelino: fazia assim, passava por cima da bola... E eu estou olhando, eu digo: “Eu não sei 

                                                
19 Roberto Miranda. Ex-jogador do Botafogo e do Corinthians. 
20 Antônio Ferreira, ex-jogador do Noroeste de Bauru, Santos, São Paulo e Flamengo. 
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fazer nada. O que é que eu vou fazer?”. E eu estou parado. Eu digo: “Vai sobrar para mim”. Está 

bem. Os caras estavam fazendo e eu estou olhando os caras, eu digo: “Bom, de uma coisa eu tenho 

certeza: não sei jogar, não sei fazer nada, mas correr, ninguém corre mais do que eu, não”. Então, eu 

vou sair no pique e ninguém me pega. Eu pensei. Só que o Carlos Alberto Torres estava me 

olhando. E eu não estava vendo ele. Aí, quando os caras começaram a fazer habilidade... Aí, quando 

eu fiz assim, que eu ia correr, o Carlos Alberto me agarrou. Ele e Edu. Eles falaram: “Dadá, você 

vai ter que fazer alguma coisa, aí”. “Eu não sei fazer nada”. Eu lembro que eu fiz assim, uma 

embaixada... Eu tenho essa foto até hoje. Eu dei uma e a segunda caiu. Mas na foto ficou bonito: eu 

com o pé, assim, elegante... Ficou bonita, a foto. Mas aquilo foi a maior mentira. Foi só um toque e 

a bola caiu. E o cara me segurou. Então, aquilo me marcou. Eu falei: “'Poxa, já pensou nisso aí...”. 

Porque eu não tinha habilidade com a bola. Não tinha nenhuma. Porque, na realidade, eu ficava o 

tempo todo treinando cabeçada e velocidade, e chutar a bola. Agora, eu pegava bem. De bate 

pronto, pé direito, pé esquerdo, para mim, era a mesma coisa. Agora, para mim, tabelar, driblar, 

lançar... Agora, de duas uma: eu era o cara que menos errava passe no jogo. Você podia ver. Bola 

com o Dario... Eu dava passes de dois metros. Porque de três, eu errava. Então, eu sou um cara 

inteligente. O cara tem que ser inteligente e saber das suas possibilidades. Porque tem muita gente 

que quer fazer o que não sabe. Eu não fazia... Eu não sei driblar, eu não sei tabelar, mas se lançar, 

tem que pegar táxi para correr com o Dadá. E se mandar a bola lá em cima, meu filho... A escada 

magirus do bombeiro. Porque não tem jeito de pular com o Dadá.  

 

F.H. – Tranquilo. Dadá, o legal é que é sua primeira convocação para a seleção, não é? Antes desse 

período da Copa do Mundo, você nunca tinha sido convocado. Como é essa emoção: ser convocado 

para a seleção, primeira vez, representar o Brasil... 

 

D.S. – Bem, eu fiquei muito feliz, mas eu fui muito sufocado, porque, até hoje, os caras dizem que 

foi o presidente que me convocou. Ninguém fala que foram 69 gols, que eu era uma máquina de 

fazer gol... Ninguém fala. Falam que o presidente me convocou. Então, é uma situação difícil. Mas, 

de qualquer maneira, eu levava o negócio na brincadeira. Eu até gosto, porque um ato de ditador – 

que falavam, que era ditador... Então, um presidente me convocou. Olha só que coisa linda. Eu fui 

convocado por um presidente... Mas, no fundo, eu fico “fulo da vida”, porque e o mérito do Dadá? 

Então, tentaram tirar o meu mérito. Eu briguei. E o pior é que era todo mundo contra o Dadá. 
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F.H. – Internamente, existia isso, também? 

 

D.S. – Então, eu sofri muito. Eu sofro até hoje. De vez em quando, eu vejo os caras: “O presidente 

convocou o Dadá”. E ninguém vê os números do Dadá.  

 

J.A. – Deixa eu te fazer uma pergunta: onde você estava quando chegou a notícia de que você tinha 

sido convocado? Como é que você recebeu a notícia? 

 

D.S. – Isso aí foi o maior barato. Teve um quadrangular em São José dos Campos. Corinthians, 

Palmeiras, Atlético e o América de São José dos Campos. E era um quadrangular. Inauguração do 

campo. Agora, eu estou chateado, porque eu estou sabendo que derrubaram o campo. Tinha placa 

do Dadá, lá, o primeiro gol. Era uma história que eu contava e, esta história, eu tenho que deletar. 

Usei até a palavra do momento: deletar este negócio. Bom, aí nós jogamos... O primeiro jogo foi 

contra o Corinthians. E o Corinthians era freguês do Dadá, um a zero para o Dadá, para variar. Aí, o 

Palmeiras ganhou do América e foram disputar Atlético e Palmeiras para a decisão. Aí, o Tião, 

ponta-esquerda, que eu sempre fui pão-duro... Os caras: “Vamos comprar uma cerveja aqui”. “Que 

nada, rapaz. Eu tenho família. Que cerveja, o quê, rapaz? Vou beber minha água, aqui, para 

economizar”. Os caras, sabe o que fizeram? Foram no correio e fizeram um telegrama [dizendo] 

que eu tinha sido convocado para a seleção brasileira. [risos] E me entregaram o telegrama. “Agora, 

nós queremos churrasco e queremos beber”. Mas os caras... Um barril de cerveja. Me estouraram. 

Quebraram o Dadá. Eu paguei churrasco, paguei aqueles negócios todinhos, lá, para os caras e os 

caras: “Mais, Dadá”. “Eu estou pagando. Tudo bem”. Depois, eu soube que era mentira. Eu peguei 

uma faca e saí correndo atrás dos caras. Eu ia enfiar a faca neles. O meu lado bandido aflorou, ali. A 

minha infância aflorou, ali, porque eu ia enfiar a faca neles. Porque o cara fez uma sacanagem 

comigo e eu estava meio que... Não queria conversa com ninguém. Me tranquei no quarto: “Não 

quero papo, mais, com ninguém. São todos traíras. Cambada de safados”. E eu fiquei louco. Os 

caras passavam por mim, olhavam para mim e riam. “Eu vou enfiar a faca em um, aí”. Isso aí não é 

coisa justa que se faz, não. Aí, chegou um outro dia, nós fomos treinar. Aí, o seu Fábio Fonseca, 

que era vice-presidente, falou: “Dadá, você não vai treinar”. Não: aí, nós jogamos a final contra o 

Palmeiras, aí o Atlético foi campeão. Um a zero. Precisa dizer que foi gol do Dadá? Não precisa, 

não, não é? Vou passar adiante. [risos] 

 

F.H. – Pode passar. 
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D.S. – Pode passar. Aí, eu fiz o gol do título. Nós fomos campeões, e todo mundo festejando. Aí, no 

outro dia, eu estava lá no meu quarto, aí chegou o vice-presidente. Doutor Fábio falou: “Dadá, 

muda a sua roupa, pega a sua mala, que nós vamos para o Rio de Janeiro”. Falei: “Fazer o que no 

Rio?”. “Você foi convocado para a seleção”. “Olha, doutor Fábio, não quero essa brincadeira 

comigo, não. Eu queria enfiar a faca lá no... Eu vou perder a paciência com o senhor. Isso não é 

brincadeira, não”. “Não, Dadá, não estou brincando. Tem um jatinho. Você vai daqui direto para o 

Rio de Janeiro de jatinho”. Aí, eu peguei e falei: “Jatinho? Fala um caminhão, uma carroça de boi, 

eu vou em cima com os bois, lá. Jatinho? Você está de 'sacanagem'”. Naquela época, falar em 

jatinho era coisa de barão. Falou: “Não, vamos embora. Muda a sua roupa. Vamos embora. Dadá, 

não estou brincando. Você foi convocado para a seleção”. Ele me abraçou: “É sério, Dadá”. Eu 

comecei a chorar. Aí, peguei o jatinho e... Eu digo: “Será que é verdade? Eu em um jatinho...”. Aí, 

eu fui, me encontrei, lá... Só que a recepção não foi boa. Porque os jogadores, todos me olhando de 

cara feia, todos me olhando assim... Eu falei: “O que é isso?”. Aí, foi quando o Piazza, por quem eu 

tenho o maior carinho, um jogador extraordinário, chegou perto de mim e falou: “Dadá, como é que 

foi?”. Aí eu contei a história para ele. Eu falei: “Eu falei isso depois que eu vi a entrevista do João 

Saldanha. Agora, o João Saldanha não falou para vocês o que ele falou e mostrou o que eu falei. Eu 

respondi a ele”. Aí, eu cheguei para o pessoal e falei: “olha, gente, aconteceu isso, isso e isso. Vocês 

estão com raiva de mim, mas eu me defendi porque o João Saldanha falou isso”. Aí... Depois, o 

ambiente ficou bom. Fiquei amigo de todo mundo, brinquei com todo mundo e... Aquela seleção 

não foi só boa dentro do campo, não, porque, fora do campo, foi uma família. Eu, sinceramente, 

nunca estive em um ambiente tão familiar, tão maravilhoso quanto aquela seleção de 1970. Apesar 

de que o Internacional de Porto Alegre também foi um ambiente muito bom. Mas aquela de 1970, 

sinceramente, nunca vi um ambiente família igual àquela seleção. 

 

F.H. – E a preparação, então... Você chegou no Rio de Janeiro. Essa preparação começa no Rio de 

Janeiro. 

 

D.S. – Exatamente. 

 

F.H. – Como é que foi esse período, Dadá? 

 

D.S. – Aquilo lá era muito engraçado, porque até o Simonal, o Wilson Simonal, aquele cantor, ele 
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treinava com a gente, cantava, ficava junto com a gente. Eu brincava muito com ele. E foi um 

ambiente muito família, sabe? E o Zagallo, ele... Eu quero, aqui, defender o Zagallo, porque os 

caras falam que, daquela seleção, qualquer um seria treinador, que Zagallo não apitava nada... É 

mentira. Zagallo foi um grande treinador. Soube levar todo mundo. Brincava com todo mundo. Mas 

Zagallo foi de uma competência incrível. Eu nunca vou esquecer a gente no Retiro dos Padres23, e, 

na parte de cima, ficava um pessoal com um balde, e em quem passava em baixo, os caras jogavam 

água. Aí, a maior “sacanagem”: o Zagallo vinha passando e eu estava lá embaixo. Aí, os caras 

estavam querendo jogar água em mim. Aí eu botava a cabeça e voltava, botava a cabeça e voltava. 

Aí, eu peguei e falei assim: “Então vamos fazer o seguinte, gente: quando eu falar já, vocês jogam a 

água”. Aí, eu fingi que fui e voltei. O Zagallo estava entrando. Os caras jogaram água no Zagallo. 

Deu um sufoco. Mas o Zagallo é gente fina: “'Pô', 'sacanagem'” e tal. Aí: “Eu não quero nem saber 

quem foi. Tudo bem”. Agora, tem uma coisa naquela seleção que me marcou muito, também: na 

véspera do Brasil e Itália, eu sonhei que o Brasil tinha ganhado de quatro a um. Lógico que quatro 

gols do Dadá. Aí, eu peguei e falei com o Pelé, falei com todo mundo. Aí, chegou na hora da 

preleção para o jogo final, aí o Zagallo falou aquilo tudo que tinha que fazer. Falou: “Alguém quer 

falar alguma coisa?”. O Pelé: “Eu. Põe o Dadá que ele falou que vai fazer quatro gols”. [risos] 

Ficou aquela brincadeira. Foi quatro a um Brasil. No sonho, foram quatro gols do Dadá, mas eu 

tinha sonhado. E marcou, isto, esta brincadeira. 

 

F.H. – E, nesse período de preparação no Rio, como era a imprensa? Eles tinham uma pressão sobre 

essa seleção? Porque fez vários amistosos no Maracanã, os resultados com o Zagallo não eram tão 

bons... Como é que vocês recebiam isto? 

 

D.S. – Não, mas isso aí foi antes do Dadá. Porque depois que Dadá chegou, não teve mais esse 

negócio, não. Tanto que faziam coletivo... Na minha parte, nós fomos jogar em Manaus – quatro a 

um Brasil, meti quatro – e nós fomos jogar em Belo Horizonte. Aí, a imprensa mineira pediu para o 

Zagallo para me colocar por causa da renda. O Zagallo me colocou. Três a um Brasil, meti dois. E, 

depois, nunca mais tive chance. Nunca mais tive chance. Agora, lógico que eu não estou 

reivindicando titularidade, porque Tostão e Pelé eram jogadores extraordinários, mas uma chance 

de entrar, igual Roberto entrou, igual Paulo César entrou... Eu acho que eu merecia uma chance, 

também. Mas não tive. Mas não tenho nenhuma reclamação, porque aquela seleção foi fantástica. 

Agora, se o Pelé, Tostão, Roberto se machucassem, não tinha problema, não. Eu entrava lá e 

                                                
23 Praia no litoral de Santa Catarina. 
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resolvia. Porque eu estava em uma fase... Quando eu não fazia gol, a bola batia em mim e voltava... 

Tanto que, em 1971 e 1972, o artilheiro do Brasileiro, quem foi? Dadá.  

 

J.A. – Além do sonho dos quatro gols, você nunca sonhou como é que seria uma tabelinha Pelé-

Dadá – que, inclusive, ainda soa bonito? Pelé-Coutinho, Pelé-Dadá... [risos] 

 

D.S. – Deixa eu te contar uma coisa, eu vou te contar: este homem, além de inteligente, ele é 

gozador. O Tião Cavadinha foi o ponta-esquerda do Atlético. Sabe o que ele fez? “Quem fizer uma 

tabela com o Dadá ganha um Volkswagen”. Ninguém ganhou o Volkswagen. [risos] Ninguém 

ganhou o Volks. Ninguém. Eu não sabia tabelar, não sabia driblar, não sabia. Agora, eu também não 

sabia perder gol. Eu entrava área, era gol. É a lei da compensação. Não, eu não sabia tabelar, não. 

Era terrível. Eu lembro de um lance... Porque o Lola... Como viram, eu sou fã incondicional dele. 

Quando ia começar o jogo, o Lola pegava a bola assim e começava a fazer embaixada, dava para o 

Humberto Ramos24. Humberto Ramos também fazia uma embaixada... Aí, o Lola pegava: “Dadá!”. 

Aí, quando eu olhava, “tum”, ele jogava a bola e batia na minha canela. O Mineirão vinha abaixo. 

Aí eu ficava fingindo que estava com raiva e brigando com o Lola: “'Pô', Lola, que 'sacanagem'” e 

não sei o quê. Mas, chegava na hora do jogo, era três, quatro a vontade. Eu fazia os gols. Aí, os 

caras iam no Lola: “Mas, Lola, como é que você joga a bola nele?”. “Não, não, é porque ele fica 

com raiva e faz gol. A gente faz isso para ele ficar com raiva”. Aí, os caras: “Lola, e esse Dadá...”. 

“Dadá é um fenômeno. Ele põe a bola lá dentro, mas não domina a bola”. Agora, aconteceu uma 

coisa no Atlético, também, importante: os jogadores... Tinha o Tião Cavadinha – um ponta-

esquerda maravilhoso, esse. Era a jogada do Atlético: vinha, pegava, dava para o Tião, Tião cruzava 

e Dadá vinha e fazia o gol de cabeça. Mas, aí, começaram a me questionar. “Não, o Dadá só faz gol 

porque o Tião põe a bola na cabeça dele”. Eu falei: “'Pô', legal”. Aí, eu me machuquei. E eu fui para 

o Mineirão ver o jogo contra o Uberaba. Os caras lançaram 500 bolas. E tinha um “negão”, lá... Só 

de beiço, o negão tinha quatro quilos. [risos] E o “negão” atirando as bolas todas. Aí, acabou o jogo 

e eu fui no vestiário. Eu falei: “'Uai', vocês não falaram, aí, que qualquer um faz gol? O “negão”, 

lá...”. Aí, chegou depois, o returno: eu fui jogar lá. E esse “negão” tinha uma moral tremenda. Aí, o 

Tião cruzou. Três a zero. Meti três de cabeça. Aí, eu peguei e falei: “Gente, vocês esqueceram que o 

Dadá sai muito do chão. Dadá sai muito do chão”. Então, é questão de impulsão, meu filho. Para 

pular com o Dadá, só... Você conhece a escada magirus do bombeiro? Para pular com o Dadá, tem 

que botar aquela escada. 

                                                
24 Ex-jogador e ex-técnico do Atlético Mineiro. 
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J.A. – Dadá, o que é que... 

 

F.H. – Perdão. A gente só precisa fazer a pausa da fita. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 1] 

 

 

J.A. – Dadá, o que mudou para você, como jogador de futebol, um título mundial? A Copa de 

1970? 

 

D.S. – Vou te falar, aquele título de 1970, eu era um ser humano comum. Depois eu virei um mito, 

virei um santo. O pessoal só faltou canonizar o Dadá. Por onde a gente passava era um respeito, era 

um carinho, a gente se aproximava... Virei personalidade. Foi uma coisa que... Tinha hora que eu 

me cutucava: “Será que esse Dario de quem eles falam, sou eu?”. Eu não acreditava que eu era toda 

aquela força que falavam. Porque nós estávamos em uma ditadura, e o Brasil ganhou, aquilo aliviou 

a alma do brasileiro, que vivia coagido. Então aquilo foi... Nós vivemos como reis, a gente 

passávamos pela rua, os caras só faltavam colocar tapete vermelho para passarmos. Então, eu 

sinceramente jamais vou esquecer desse período, dessa grandeza que nós tivemos. Sinceramente, 

todo lugar que chegávamos, todo mundo nos olhava com aquele carinho, até nos reverenciar 

reverenciavam. Ah meu Deus do céu, que tempo bom, maravilhoso. (risos) 

 

F.H. – Dadá, só voltar então. A Seleção vai embarcar para o México, você lembra dessa? Todo 

mundo vai para o aeroporto? Como é que é isso? Vai ver presidente? O embarque para o México? E 

a chegada lá? 

 

D.S. – Eu vou falar uma coisa, foi a coisa mais triste da minha vida. Nós chegamos no aeroporto, só 

tinha parente e amigo, não tinha nem torcida. A imprensa tinha meia dúzia de gatos pingados, 

porque os caras falavam: “Pra quê? Não precisa nem ir, essa seleção está velha, está acabada”. Foi a 

Seleção mais criticada de toda a história do futebol brasileiro. Os caras ainda falavam: “Vou perder 

tempo de entrevistar esses velhos, esses caras já se aposentaram”. Estava um ambiente fúnebre no 

aeroporto. Aí eu peguei: “Ah, não vou conviver com isso não!”. Sabe o que eu fiz? Cheguei: 

“Rivelino, eu sou seu fã, me dá um autógrafo?”. Uma brincadeira nossa, um pedindo autógrafo para 
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o outro [risos]. Uma palhaçada que eu fiz, e todo mundo ficou fazendo, um pedindo autógrafo para 

o outro, porque não tinha ninguém pedindo autógrafo para a gente. Então, começou um a pedir 

autógrafo para o outro, e no canto conversando, mas foi um ambiente... Ninguém confiava, a 

imprensa sentando o pau: “Que essa Seleção não está com nada, está velha, acabada...”. Foi muito 

criticado. Aí foi quando entrou o Zagallo, o Zagallo reuniu todo mundo, e foi o momento maior da 

conquista, ele reuniu todo mundo e falou: “Gente, a disputa de posição acabou aqui, agora. Eu já 

tenho meus onze, e os meus onze são esses” – aí deu a escalação: “Félix, Carlos Alberto, Brito, 

Piazza e o Everaldo, Clodoaldo, Pelé, Gérson, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Esses são os onze. 

Então acabou a briga”. Rapaz, foi uma palavra mágica. Porque todo mundo pegou, se levantou – 

nem treinado faríamos isso – todo mundo se levantou e bateu palmas para o Zagallo, e daquele 

momento em diante, se tornou uma família. Porque estava aquela briga de posição, e na hora que 

falou os onze titulares, um abraçando o outro, desejando sorte, eu nunca vi aquilo. Aquilo me tocou, 

mas me tocou mesmo. E o Zagallo foi um grande comandante. O Zagallo, no jogo final contra a 

Itália, ele pegou – Facchetti era o lateral esquerdo –  ele falou: “Jairzinho, você vai cair para a ponta 

esquerda o Facchetti  vai te acompanhar, eles marcam homem a homem. Você pega a bola, toca 

para o Gérson, o Gérson toca para o Pelé e o Carlos Alberto entre em Facão o Carlos Alberto vai e 

faz o gol”. Tudo o que o Zagallo falou aconteceu. 

 

J.A. – Eu gostaria de deixar um registro, porque tem dez dias, eu entrevistei o Gérson, e o Gérson 

contou a mesma história. Elogiou o Zagallo com esse mesmo exemplo. Impressionante! 

 

F.H. – E essa passagem do Zagallo já foi lá no México ou foi aqui no Brasil? Que ele deu... 

 

D.S. – Não, quando ele reuniu já estava no México. Porque aqui no Brasil nos não tínhamos moral 

de fazer nada. Que aqui era crítica, era paulada na moleira. Aí foi quando chegamos no México, 

uma reunião, aí encaixou. Porque estava cada um para o seu lado, disputa de posição. Estava um 

ambiente hostil, mas depois ficou família. Ficou uma coisa espetacular. 

 

J.A. –  Como é que era, Dadá, o Brasil vivia um dos períodos mais duros da repressão do período 

da Ditadura. E ao mesmo tempo o Brasil era o país do futebol. Quer dizer, e vocês eram o alvo de 

um lado e do outro lado. Eram a esperança do título, mas aquele título que era o circo do pão que 

não vinha.  Ou seja, não havia liberdade e vocês eram, naquele momento, a esperança de um grito 

de liberdade, vamos chamar assim. Como é que isso chegava até vocês? Vocês comentavam 
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internamente? Vocês discutiam alguma coisa da situação política, o que vocês representavam 

naquela hora? 

 

D.S. – Não. Na realidade nós fomos válvulas de escape. Porque o Brasil vivia aquele regime hostil, 

todo mundo coagido. E os políticos se aproximaram do futebol para dar moral ao futebol e o povo 

esquecer o sofrimento do dia a dia. Consequentemente as pessoas mais inteligentes, mais estudadas, 

o que eles achavam? Que nós estávamos do lado da Ditadura. E muitos tinham até raiva de nós. 

Então, nós sabendo que tínhamos pouco que resolver, a não ser ganhando a Copa do Mundo, porque 

nós só seríamos ídolos se ganhássemos a Copa do Mundo – nós já estávamos sendo feridos, porque 

estavam dizendo que a Ditadura estava usando o futebol. Então, tinham muitas pessoas que não 

gostavam de nós. Se perdêssemos essa Copa, eu não sei não, talvez a cabeça do Dadá estivesse em 

uma bandeja agora, ainda mais eu, que era tido como o ídolo do presidente.  Se perde aquela Copa 

eu não sei se voltava para o Brasil. Porque iam dizer que o Dadá era peixinho do homem, eu estava 

frito! Não só eu, como todos nós. Então, nós fomos uma válvula de escape, ganhamos uma Copa do 

Mundo, a Ditadura ficou com a gente e nós ficamos com o povo, também. Porque a nossa situação 

era terrível, era vencer ou vencer. Se a gente perde aquela Copa, nós não teríamos direito nem de 

beijar nossos filhos. Foi uma situação drástica pra gente. Agora, aquela Copa foi fantástica na 

familiaridade. Porque eu nunca vi um ambiente... Eu vou ser sincero, eu amo meus filhos, sou 

agarrados nos meus filhos, mas não sou tão agarrado com meus filhos, quanto aquela Seleção de 70 

foi agarrada. Aquilo ali foi um exemplo, porque nós apanhávamos, era paulada o dia todo, a 

imprensa: “Essa Seleção é uma droga, não vai ganhar, não tem condições”. Era só isso que nós 

ouvíamos. A gente nem lia jornal, não tinha essa tecnologia de hoje, era por telefone. A minha 

alegria é que eu era o rei da correspondência, a torcida do Atlético mandava carta para mim eu saia 

correndo, a gente recebia carta e saía correndo com a carta e mostrando: “Aqui, ganhei carta!”. Olha 

só que bobeira, hoje iam chamar a gente de louco. Então, era... A tecnologia zerada, não é? Então, 

pegávamos uma carta e saíamos correndo, mostrando para todo mundo: “Aqui, olha! A torcida do 

Atlético, eu sou o rei da torcida! Eu sou o campeão de cartas, de correspondência!” Olha o que nós 

vivíamos naquela época, então foi terrível. Foi uma válvula de escape. 

 

J.A. – Você teve algum encontro pessoal, assim, contato direto com o Médici? 

 

D.S. – Tive. 

 



Transcrição                                                                                           
 

 26 

J.A. – O que vocês falaram? 

 

D.S. – Não, o negócio é o seguinte, inclusive eu dei uma gafe, não é? Quando  nós fomos embora, o 

presidente convidou, no Palácio das Laranjeiras, para um almoço de confraternização. E eu não 

sabia... Eu conhecia o presidente, mas não sabia quem era a esposa dele, quem era a filha, quem era 

nada. E o discursos foram se alongando e a barriga roncando. E todo mundo morrendo de fome, eu 

estava vendo a hora em que eu ia comer minha mão. E os políticos falando, falando... Eu falei: 

“Esses caras tem que parar de falar, eu estou morrendo de fome”. Aí na hora que liberou eu 

arranquei, peguei meu prato, fiz um prato na raiva, e os jogadores: “Dario filho da mãe,, você não 

tem educação, não?”. Falei: “Aqui, vou ficar na fila para pegar um pouquinho, para pegar um 

pouquinho depois? Eu vou é encher o prato!”. Daqui a pouco vem uma senhora me pedir autógrafo: 

“Ah, me dá um autógrafo”. Eu peguei o prato: “Por favor, minha senhora, segura o prato”.  E estou 

dando o autógrafo, está todo mundo rindo e eu não estou sabendo. A esposa do Médici, eu dei o 

prato assim, olha, não dava nem para ver meu rosto. Eu entreguei para ela aqui, e ela segurando 

assim, saiu [inaudível] na imprensa [risos]. Aí depois ficaram: “Dario filho da mãe! Aquela é a 

mulher do presidente!”. Falei: “Ah! Ela pediu um autógrafo, eu estava com o prato na mão, vou 

fazer o quê?”  Foi a maior gafe da minha vida, essa. E o presidente riu a pampa, porque ele estava 

vendo, depois contaram para o presidente. Aí depois ele veio conversar comigo, aí eu abracei o 

presidente, bati na barriga do presidente. Aquilo deu uma fofoca tremenda, bati na barriga do 

presidente, uma liberdade!  

 

F.H. – Aí começa a Copa, não é Dadá?  Nesse clima de esperança, desconfiança. O 

primeiro jogo com a Tchecoslováquia e começa perdendo... 

 

D.S. – Petrás!28 

  

F.H. – Você lembra desse jogo? 

 

D.S. – Lembro. O cara fez o gol e se ajoelhou. E o jogo estava igual! Mas o mal da 

Tchecoslováquia foi fazer o gol. Porque o jogo estava igual, se a Tchecoslováquia não faz o gol, ela 

podia levar o jogo e até ganhar no final. Mas ela fez o gol acendeu o fogo. Tacou querosene. Aí a 

                                                
28 Ladislav Petrás, jogador da Seleção da Tchecoslováquia, que marcou o primeiro gol no jogo contra o Brasil, na 

Copa de 1970. O jogo terminaria quatro a um. 
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Seleção... O que a Seleção não tinha jogado até então, jogou o dobro depois que sofreu o gol. 

Aquele gol foi benéfico à Seleção. 

 

F.H. – E você assistiu o jogo aonde Dadá? 

 

D.S. – Eu assistia da arquibancada. Porque eu só fiquei no banco contra a Romênia. Só um jogo que 

eu fiquei no banco, o resto tudo... Tanto que me apelidaram... Meu apelido era peito de aço, me 

apelidaram de bunda de aço, eu fiquei fulo da vida [risos]. 

 

J.A. – E contra a Romênia, porque você ficou no banco? Era rodízio? 

 

D.S. – Não, não foi não. Acho que o Gérson machucou, o outro lá machucou também. Aí ele botou 

lá o Fontana, botou o Caju na ponta esquerda, por sinal o Caju fez uma partida maravilhosa, matou 

a pau também! Que jogadorzaço era o Caju também! 

 

F.H. –  E do segundo jogo, ainda na primeira fase, contra a Inglaterra, Dadá? 

 

D.S. – Aquele jogo, eu vi [inaudível]. Que jogo maravilhoso! Fantástico! Agora no segundo tempo 

a Inglaterra caiu matando em cima da gente. Agora, o Félix defendeu... Ele fez duas defesas que até 

hoje eu não acredito. Até hoje eu não acredito que ele defendeu aquelas bolas! Foi um jogo 

fantástico! Aquele jogo foi fantástico. 

 

F.H. – O Félix também era muito criticado... 

 

D.S. – Ele era muito criticado, mas nesse jogo, meu filho, ele não é santo mas fez milagres.  

 

F.H. – Aí o outro jogo da primeira fase, é a Romênia, que você fica no banco. 

 

D.S. – Eu fiquei no banco. Agora eu vou te falar uma coisa, a Seleção jogava um dia e no outro o 

time reserva jogava contra aqueles times... Eu nunca fiz menos de três gols. Era Guadalajara, León, 

aqueles times... Eles sempre botavam o time reserva para jogar, guardava. Eu estava em uma fase 

que pelo amor de Deus! Quando eu não fazia o gol, a bola batia em mim e entrava [risos]. 
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F.H. – E aí vem um jogo muito interessante, quando o Brasil passa da primeira fase, que é com o 

Peru, não é?  Nas quartas de final... 

 

D.S. – É, foi um jogo interessante, mas foi um jogo de muita arte. O Peru fez jogadas fantásticas, é 

porque o Peru perdeu de quatro a dois, ninguém está lembrando. Agora o Peru fez jogadas 

fantásticas, para os olhos aquilo foi bonito demais. Foi um jogo... Foi um espetáculo de primeira 

grandeza! O time peruano era bom demais! 

 

F.H. – E o técnico era o Didi29, não é? 

 

D.S. – O Didi. Mas foi um jogaço, um espetáculo, fantástico. O time do Peru era bom demais. Mas 

o Brasil... É aquela diferença, né? Aqui tinha Pelé, lá não tinha. Apesar de que, o que o Jairzinho 

jogou nessa Copa, o Furacão, pelo amor de Deus! 

 

F.H. – E como que era o Pelé, você falou agora, então: “O Brasil tinha o Pelé, os outros não 

tinham”. Dentro de campo a gente viu tudo que ele fez, mas e lá dentro do elenco, ele conversava, 

liderava? 

 

D.S. – Olha, eu vou falar com propriedade sobre o Pelé, porque nós somos assim. E tem uma razão 

de ser, porque eu ajudei Pelé, com o maior prazer. Porque o Pelé estava em uma fase horrorosa 

antes da Copa, até para não dizer que ele estava cego. É do conhecimento de vocês, não é? Deu 

aquela confusão toda. E eu queria chegar perto do Pelé, mas não tinha furo. Cheguei no Edu e falei: 

“Edu, alguém tem que falar com o Pelé, ele está entregue, acaba o jantar ele não conversa com 

ninguém, vai para o quarto”. Eu falei: “Sabe? Hoje  eu vou conversar com o Pelé”. Acabamos de 

jantar, eram sete horas, oito horas ele foi para o quarto, oito horas eu bati no quarto dele: “Pelé, eu 

quero falar contigo”. Ele falou tudo quanto é palavrão, nove horas eu voltei: tudo quanto é palavrão 

mais dez por cento. Aí, dez horas eu voltei, o negão desatou: “Poxa...”. me mandou para a “ponte 

que caiu” essas coisas todas; onze horas eu voltei, aí o negão não aguentava mais, deu um soco na 

parede; meia noite eu voltei, falei: “Pelé, eu vou falar contigo, mas o papo para te dar é de dois 

homens, nós vamos conversar”. Esse negócio todo. Aí, eu fiquei parado, quando deu quinze 

minutos e ele foi botar a cabeça na porta, eu peguei a porta e entrei: “Quero falar contigo Pelé”. E 

                                                
29 Waldir Pereira, mais conhecido como Didi, foi um jogador de futebol brasileiro, bicampeão mundial pelo Brasil em 

1958.  
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abri, ele tomou um susto, não é? Aí eu botei a mão no ombro dele e falei: “Pelé, eu estou a mais de 

quatro horas aqui, esperando para falar contigo, eu só queria que você falasse isso para mim: Eu sou 

o Pelé, o melhor jogador do mundo, vou arrebentar e vou provar que sou rei. Só isso, fala só isso 

que eu vou embora feliz”. Ele ficou me olhando, me abraçou: “Dadá, eu sou o Pelé, vou arrebentar, 

vou acabar com eles, nós vamos ser campeões!”. “Pelé era isso que eu queria. Pelé, minha bola é de 

gude eu falo que vou ser campeão e artilheiro, sua bola é de basquete, você tem que ter o mundo em 

seus pés”. E o Pelé arrebentou com a Copa. E hoje nós somos assim, muito agarrados, e o Pelé 

reconhece isso. Outro dia, teve uma festa lá em Belo Horizonte, e o Pelé é muito amigo do Aécio 

Neves, no Parque de Exposição. Aí, eu estava gravando, porque eu estou lá na Alterosa, por sinal 

uma audiência violenta, eu sou comentarista lá... Hoje eu sou mais ídolo do que quando eu era 

jogador, só para você vê como... Lá eu mando prender, mando soltar a hora que eu quero! Só isso... 

[Risos].     

 

F.H. – Bom saber! [Risos]. 

 

D.S. – Belo Horizonte, eu mando prender e mando soltar. Então, o Pelé me viu e falou com o 

governador: “Olha, o Dadá!”. Aí me chamaram, eu peguei e fui, aí, brincando com o Aécio, falei: 

“Aécio, você se lembra quando eu fui no Palácio, conversar contigo, eu estava com uma dúvida 

atroz. Porque você é o governador, eu sou o rei. Eu queria saber qual o maior posto” [risos]. Aí o 

Aécio: “Aí Pelé, olha a sacanagem que o Dadá fez comigo”. E o Pelé ria de escangalhar. Aí eu 

peguei e fiquei conversando com o Aécio também, um ambiente bem descontraído. Então, eu me 

sinto feliz, porque eu toquei o coração do Pelé, porque alguém tinha que ter tocado. Depois, o que 

ele fez na Copa do Mundo vocês são testemunhas, não é? O que ele fez em 1970. 

 

F.H. – Aí depois desse jogo contra o Peru, que você falou que jogou muito bem. 

 

D.S. – Peru jogou muito bem. 

 

F.H. – Vem um outro adversário conhecido, numa semi final... 

 

D.S. – O Uruguai? Nossa Senhora! A jogada mais fantástica que vi na minha vida, eu desafio o 

melhor engenheiro, o melhor calculista do planeta, para disputar o lançamento do Tostão, de curva, 

pegando o Clodoaldo na passada. Porque se o Clodoaldo não faz aquele gol no primeiro tempo. 
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Com todo respeito, o Brasil não virava contra o Uruguai não. Foi porque o Brasil fez o gol certo na 

hora certa. E aquela jogada do Tostão, fantástica, extraordinária. Não tem cálculo de engenheiro que 

possa se comparar, de matemático que possa se comparar àquele passe do Tostão. Foi a jogada mais 

divina que eu vi na minha vida. E olha que eu tenho 65 anos. 

 

F.H. – E olha que naquele jogo teve o drible do Pelé, no Mazurkiewicz.30 

 

D.S. – Aquilo foi lindo, maravilhoso! Aquilo foi fantástico! Agora, aquela bola não entrar foi uma 

injustiça, perdão Deus, perdão, mas foi uma injustiça aquela bola não ter entrado. 

 

J.A. – Dadá, vocês saíram, pelo seu relato, desacreditados. Mas qual era o sentimento dentro do 

grupo? 

 

D.S. – Bom, até então o nosso sentimento era covarde. Porque estava todo mundo com medo da 

imprensa. Porque a imprensa massacrou a gente. Estava uma briga desigual. Inclusive, a imprensa 

carioca sentava o pau nos paulistas, a imprensa paulista sentava o pau nos cariocas, então estava 

uma desigualdade, o povo revoltado com a Ditadura. Foi um período terrível, tudo estava dando 

errado. Eu não sei se naquela época dois mais dois eram quatro, eu não sei. Estava tudo tão confuso, 

ninguém tinha certeza de nada. Todo mundo estava preocupado. Como dizem: “daqui a pouco o 

meu barraco cai”. Ninguém tinha segurança de nada. 

 

J.A. – E em que momento da Copa, vocês sentiram que podiam ganhar de fato. 

 

D.S. – Ah, eu já falei. Foi o momento em que o Zagallo deu os onze titulares, falou: “Meus titulares 

são esses aqui”. Acabou briga, porque estava aquela briga de posição. Na hora que o Zagallo falou, 

“meus titulares são esses daqui”, não sei como, de repente todo mundo se abraçando: “Vamos lá, 

vamos lá!”. Porque não tinha essa união, estava uma bagunça. Depois que o Zagallo deu os onze 

titulares todo mundo se abraçou, foi uma coisa! Eu não acreditei, sabe quando você vê uma coisa e 

não acredita? Falei: “Mas nós estávamos cheios de problemas, não temos mais nenhum?” Em um 

piscar de olhos. 

 

F.H. – Nesses momentos difíceis, como essa semifinal com o Uruguai, que já tinha aquela coisa: 

                                                
30 Ladislao Mazurkiewics, goleiro da Seleção do Uruguai, na Copa do Mundo de 1970. 
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“Ah, a Copa de 1950...”. 

 

D.S. – Não, só se falava na Copa de 50. E aquilo, olha vou te contar, o botãozinho estava apertado. 

Estava todo mundo com o botãozinho apertado. Porque só se falava no Uruguai, Obdúlio Varela, 

que o Uruguai... E todo mundo sonhou aquilo, e passavam o gol daquele cara, a gente estava 

desesperado! E os caras de sacanagem passando o gol, lá, do cara. Como é que você vai dormir com 

um barulho desse. 

 

F.H. – E começa perdendo o jogo. Eles saem na frente... 

 

D.S. – É, em um gol incrível também. O cara foi cruzar, sei lá, e pegou o goleiro no contra pé, sei 

lá, um gol esquisito. Não tirando o mérito do Uruguai. Mas vou te contar, eu fiquei olhando assim, 

eu disse: “Eu acho que vou ter que comprar um lenço aqui”. 

 

J.A. – Aquela Copa foi curiosa. O Brasil começa perdendo a Tchecoslováquia, começa perdendo do 

Uruguai. Na final, contra a Itália, também começa perdendo. 

 

F.H. – É, faz um a zero e toma um empate na sequência, depois.  

 

J.A. – É, certo. 

 

F.H. – E a final, Dadá? Você lembra daquela expectativa, da concentração... 

 

D.S. – Ah, eu vou ser sincero. Com todo o respeito à Itália, eles fizeram um jogo lá, contra a 

Alemanha, quatro a três, cinco a quatro... Quatro a três, não é? Um jogo terrível, teve um cara lá que 

teve caimbra, aqueles negócios todos. Eu achava que o Brasil ia ganhar. Mas não ia ganhar nem no 

futebol tanto, eu achava que eles iam cair. Eles não iam ter perna para acompanhar o Brasil. Porque 

o Brasil não fazia correria. O Brasil fazia uma coisa que eu gosto de falar: A bola não tem pulmão, 

ela não cansa, não é? Então, o Brasil fazia a bola correr. Então, eles não iam aguentar o rojão. 

 

F.H. –  E você estava na arquibancada na final. E como era aquela torcida, a torcida mexicana que 

tanto falam ... 
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D.S. – Nós conquistamos a torcida do México. O México era um pedaço do Brasil. Foi fantástico, 

os caras nos ajudavam mesmo, gritavam com a gente. Foi fantástico, divino. De vez em quando 

vinha aquele filme na... Eu vou te contar! Eu só fico agradecendo a Deus, porque pelo que eu 

contei, chegar onde eu cheguei, só Deus mesmo! E depois, uma vantagem que vocês não me 

perguntaram: A coisa mais linda, no Dadá, que eu acho... Porque, para mim, o maior espetáculo da 

Terra, é um beija-flor pairar no ar, assim, e tirar o néctar da flor. De tanto olhar um beija-flor eu 

disse: “eu vou imitar!”. Eu imitei também, ele para no ar eu parei também [risos]. Não tem coisa 

mais linda do que um beija-flor, beijando a flor, tirando o néctar, parado no ar! Eu parava no ar. 

Agora eu tenho o reconhecimento, porque hoje a imprensa... Você vê, um cara sobe e faz um gol de 

cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça do torcedor, é o Dadá. “Ah lá, parou igual ao Dadá!”. 

Obrigado Deus, por mais essa. 

 

F.H. – E as lembranças, Dadá, você lembra? Desse momento que o juiz apita, acaba, campeão 

mundial. O que vocês fazem? Você está na arquibancada... 

 

D.S. – Nós saímos correndo, pulávamos, gritávamos, rolávamos no chão. Eu vou ser sincero, eu 

voltei a ser uma criança de cinco anos. Rolava no chão: “Papai, mamãe, meu filho, esposa, sei lá, 

família”, você não sabe o que pensa. Você pensa em tudo, menos em dinheiro.  É incrível isso. 

 

J.A. – Você estava na arquibancada, no meio do público ou você estava separado? 

 

D.S. – Eu estava na arquibancada... A gente estava separado, mas perto do povo. Nossas cadeiras 

aqui, mas o povo ao redor. 

 

J.A. – E qual foi a reação do público mexicano, em relação a vocês, a esse pequeno grupo. Vocês 

eram reconhecidos como jogadores brasileiros. 

 

D.S. – Não, o carinho que tinha... Era beijo para a gente, e batendo palma... Não, o carinho que eles 

tiveram com a gente, pelo amor de Deus! Eu não acredito que tenha sido melhor do que um prêmio 

da Mega Sena de cinquenta milhões. Não foi pior do que isso não. Mas foi bom demais, eu me senti 

gente, eu me senti rei, me senti príncipe, eu me senti dono do Brasil. Daí para cima. 

 

F.H. – Você fala em dono do Brasil, então, Dadá, e quando vocês voltam? Pegam o avião no 
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México e chegam no Rio de Janeiro, e aí? 

 

D.S. – Ah, foi uma festa tremenda! Nossa Senhora! Aquela festa... Depois fomos para Brasília, 

aquelas carreatas! Mas até aí a ficha ainda não tinha caído não. Não tinha caído não, a gente dizia 

assim: “Será que é sonho?” Primeira coisa que a gente pensa é que é sonho, não pensa que é 

realidade, não acredita. É bom demais para ser verdade. 

 

J.A. – Uma coisa assim, para mim, que é sempre uma grande curiosidade... É mais ou menos o que 

você está falando, não é? Você ganha, tem aquela euforia, e passa um período de euforia, tem jantar 

de comemoração, e no dia seguinte mais festas, e no avião, festa no Rio, em Brasília. E quando 

você foi para casa, com a medalha, dormiu... Como é que foi essa noite sozinho, você em casa com 

a tua mulher, com teus filhos, está entendendo? Sem o Brasil inteiro em cima de você, sem a 

imprensa, sem essa euforia toda. Como é que foi, o Dadá recolhido, olhando para a medalha de 

campeão do mundo? 

 

D.S. – Olha, eu vou te contar, a minha resposta vai ser pobre, vai ser pobre e eu vou dizer porque: A 

gente não acredita que foi de verdade, e quando vai pensar que é verdade, “mas por que eu, meu 

Deus? Será que eu mereço”. Você não acredita. Você fica assim, “será que é sonho? Acorda!”. Aí 

começa a se beliscar. Porque não dá para acreditar, é bom demais para ser  verdade. Porque aí, o 

filme volta, não é? E eu lembro daquele tempo em que eu estava quebrando a cabeça dos outros, 

enfiando a faca nos outros, roubando, entendeu? Vem aquelas coisas todas, ruins, e eu digo: “Mas 

será que eu, depois de tudo que eu fiz, Deus ainda me abençoou de estar aqui. Será que eu mereço? 

Aí não dá. Confunde a cuca. 

 

F.H. – Ainda na linha do que o Asbeg falou como é essa volta? O Dadá, tricampeão do mundo, 

volta para o Atlético e vai iniciar um período... Um dos melhores períodos do Atlético, que é o 

começo dos anos 70. 

 

D.S. – Olha, eu vou te contar uma coisa, eu apanhei muito. Porque eu perdi a humildade. Eu, 

quando voltei para o Atlético, em 1970, eu só queria saber de balada, jantares, e eu engordei três 

quilos e... A minha condição técnica era fraca, a minha condição física estava fraca, não sobrou 

nada. Eu comecei a tropeçar na bola, não fazia mais gol, o Telê me botou no banco, eu briguei com 

o Telê... Ele me botou no banco e eu, rapaz, fiquei mascarado. Mas eu dei sorte, porque, ao lado, na 
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frente, ou atrás, de um grande homem tem uma grande mulher. A minha mulher – que depois me 

deu um cartão vermelho, estamos separados, mas esse mérito eu não tiro dela não. Ela chegou na 

minha cara e falou assim: “Olha, Dadá, você está muito mascarado você não está jogando “porra” 

nenhuma, você só quer jantares e não sei o quê”. Foi quando eu acordei. Aí, o Telê me botou no 

banco, no jogo contra o Fluminense de Araguari. E eu briguei com o Telê: “Ah, que não sei o que!” 

Achando que era o dono da cocada preta, e o Telê: “Não, vai ficar no banco”. E eu falei: “Puxa 

vida!”. E eu vendo o jogo, o Fluminense faz um a zero, no primeiro tempo. Um a zero para o 

Fluminense de Araguari, no Mineirão, gol do... Ah, eu esqueci o nome do... beque central, esqueci 

agora o nome dele. Aí eu estou lá no banco. Mas, a torcida, como começou a perder, chegou no 

segundo tempo e começou: “Dario! Dario!”. E eu estou parado lá no campo, aí o Telê veio: “Vem 

cá, Dadá. Eu não vou botar você porque eu quero. Mas eu não vou ficar ruim com a torcida não, ela 

está pedindo o Dadá, eu vou botar o Dadá, agora você vai lá e prova para a torcida que eu estou 

errado”. Rapaz, eu não tive coragem de olhar pro Telê, de tanta vergonha. Eu baixei a cabeça, aí foi 

quando Deus me iluminou: “Você está mascarado, não está jogando porra nenhum, você precisa...”. 

Aí eu abaixei a cabeça e o Telê falou – Beliato31, o beque central – “Dadá, fica em cima do 

Beliato”. O Beliato tem um metro e noventa: “Espera aí, eu vou ficar em cima de um cara que tem 

um metro e noventa, que eu posso ganhar, como ele pode ganhar de mim. E um cara com um metro 

e setenta e cinco de quarto zagueiro? Ah, eu vou ficar em cima do quarto zagueiro”. Aí os cara 

cruzavam, eu meti quatro de cabeça, cinco a um. Acabou o jogo, a imprensa veio toda em cima de 

mim: “Mas, Dadá, você provou que estava certo e o Telê estava errado”. Eu falei: “Não, o Telê 

estava certo, eu estava mascarado, estava muito mal”. Agora tem uma coisa, o treinador vê, o 

jogador sente. Porque ele mandou eu ficar em cima do Beliato, eu fiquei em cima do quarto 

zagueiro, que era mais baixo. Então, a vida é um aprendizado, eu aprendi com o Telê, mas o Telê 

vai aprender essa comigo, que eu não fiquei em cima do que ele me pediu. Aí foram em cima do 

Telê: “Mas, Telê, o Dadá está te dando total razão, dizendo que você está certo, que ele ficou 

mascarado, que ele parou de treinar, que ele só queria ir para jantares, festas. Mas, o mundo dele ele 

também aprendeu contigo, você deu um castigo, para ele, merecido, que ele ficou no banco, ficou 

com raiva. Mas, também você vai aprender com ele, porque o senhor mandou ele ficar em cima do 

Beliato, ele ficou em cima do quarto zagueiro, que era bem mais baixo”. Aí o Telê veio, acabou o 

jogo, eu estava dando entrevista e vi que mandou todo mundo... Ninguém sair, porque o pessoal  

toma banho e já quer sair, pegar o carro e ir embora, não é? Ele falou: “Vocês vão esperar o Dadá 

chegar aqui”. Porque eu fui considerado o melhor em campo, estava dando entrevistas. Aí, quando 
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cheguei estavam os jogadores todos, eu peguei e falei: “Olha, Telê, quero te pedir desculpas, porque 

eu estava mascarado, só queria festas mesmo, mas você pode contar comigo, nunca mais eu vou dar 

chance. Porque não é mole ser reserva, ficar no banco, e eu vou lutar para ser titular”. Aí o Telê: 

“Dadá, eu não te botei no banco, você me entregou a camisa, e depois você me tomou a camisa, 

como é que eu vou botar você no banco, agora? Eu não sou tolo. Você provou que é goleador. 

Agora, você se descuidou”. Depois eu fui artilheiro em 1971, 1972, e daí a ser artilheiro e campeão 

por onde eu passei. Mas, eu aprendi na vida. Então, eu aprendi essa também, que o treinador vê, 

mas quem sente é o jogador que está lá dentro [risos]. 

 

F.H. – E aí em 1970, vocês são campeões mineiros, o Atlético é campeão mineiro, você é artilheiro 

e, em 1971, o primeiro campeonato brasileiro, não é? O Atlético é campeão. Você tem lembranças 

desse campeonato?      

 

D.S. – Olha, eu vou te contar, eu tento esquecer as derrotas, mas as vitórias eu não esqueço, não. 

Porque das vitórias eu falo todos os dias, as derrotas eu tento esquecer. Agora, eu vou te falar uma 

coisa, vocês veem como eu sou religioso, que eu estou sempre falando em Deus, agradecendo a ele, 

e depois eu fui campeão no Inter, Bahia, no Sport, no Goiás, entendeu? Fui campeão em Manaus. 

Tudo isso dádiva de Deus. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que muita gente vai até chamar o 

diabo pra mim. Eu brincava muito... Os jogadores me pegavam muito na bola, diziam que eu não 

sabia dominar, não sabia fazer nada. E eu brincava com os jogadores, com os caras, dizendo: “Olha, 

gente, na hora que vocês ficarem rezando, pedindo a Deus para o time ganhar, esses negócios... 

Deus está ocupado demais, Deus tem que atender todo mundo. Antes de vocês falarem, “Deus”, 

porque ele tem outras coisas para falar, vocês vêm e falam: “Dadá”. Porque, vitória, ganhar, gol, eu 

resolvo aqui. Deus tem muitos assuntos para resolver. Quando precisar ser campeão, de gol, 

qualquer coisa, fala com o Dadá aqui”. Eu não sei se foi pesado, porque, se Deus ficasse com raiva 

de mim podia até... Ficar com raiva de mim e, me chamar atenção, não é? “Mas, primeiro você vai a 

Deus, se Deus não resolver, Dadá resolve aqui, pronto”. Era um brincadeira que eu fazia com os 

jogadores. Mas eu era entendido, porque era do fundo do coração, sabe?  Eu sei dos meus limites, 

eu não falei para você, em momento algum que eu sou craque, que eu jogo bola. Eu tenho 

humildade de reconhecer a minha pequenez, gastei, gastei a minha pequenez. 

 

J.A. – Dadá, eu queria entender da onde vem sua fé. Porque você dizia que era o capeta, o primo do 

diabo, que abraçava o diabo... Foi o futebol que te levou a Deus, à religião, à fé? O que te levou... O 
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que mudou daquele Dadá que era da vida marginal, para esse homem. Foi a maturidade? Em que 

momento que essa religião entrou na sua vida, e no futebol? 

 

D.S. – Eu tenho o meu pai como meu ídolo. Ele era um grande ídolo para mim, que Deus o tenha, 

morreu em 1967. E quando eu via ele com minha mãe, abraçado, beijando minha mãe, ou ele, 

quando abraçava a gente. Eu pensava: “Será que um dia eu vou ser feliz, como meu pai? Será que 

um dia eu vou ter uma esposa? Será que um dia eu vou ser chamado de papai? Será que um dia eu 

vou ser chamado de vovô? Será que eu vou me recuperar, ser um cidadão? Será que eu vou ser um 

exemplo na minha vida?”. Então, eu questionava esses negócios, sabe? E eu ficava vendo como o 

meu pai beijava a minha mãe: “Será que um dia eu vou beijar uma mulher? Será que uma mulher 

vai me beijar?”. Então, eu ficava pensando nessas coisas, para quem nunca tinha nada, pobre do 

jeito que eu era, eu ficava questionando essas coisas que eu achava tão pequenas. E hoje eu tenho 

netos maravilhosos que são doidos com o Dadá. Meus filhos e minhas filhas são super agarrados 

comigo, tanto que eu chamo minha família de “família Buscapé”, porque nós somos unidos. O meu 

pai, que era analfabeto, mas foi um grande eletricista. Ele um dia chegou em casa, eu lembro como 

se fosse hoje, ele chegou assim: “Meus filhos, eu só quero de vocês – vocês são irmãos – quem 

estiver melhor ajuda quem estiver pior”. Aí ele usou... A “partilha”. Eu acho que falaram para ele, 

porque meu pai, ele nunca estudou. Ele nunca entrou em um colégio, não sabia o que era o “a, e, i, 

o, u”. Para falar “partilha”, uma palavra difícil dessas, é que alguém falou para ele. Ele falou: “Eu 

quero a partilha aqui”. Então, hoje eu prego a partilha. Eu, a Raquel, que é diretora da Unicamp, que 

ganha muito bem. Está em melhores condições, estamos sempre ajudando os irmãos. Quem estiver 

melhor, ajuda quem estiver pior. Então, eu vejo minha família super unida, meus filhos... Eu tenho 

dois genros maravilhosos. Então as coisas que eu nunca pensei em ter, na minha vida, e que eu pedi 

a Deus, eu tenho, hoje. Que é uma família forte. O que fez o Dadá forte, foi uma família forte. Eu 

perdi meu pai e minha mãe prematuramente. Eles não viram meu sucesso, eles não viram... Eles 

viram o Dario, não viram o Dadá. Mas, de qualquer maneira, o meu pai foi, mas deixou o exemplo 

da partilha, da família, para mim. Então hoje, Nossa Senhora! Os meus filhos me ligam todos os 

dias, converso com eles sempre, mesmo eles estando em Campinas e eu em Belo Horizonte, hoje 

antes de eu vir para cá minha filha já ligou para mim. Um pouquinho antes da Daniela ligar para 

mim. Então, é a família, o sustentáculo, o sangue. Hoje eu sou forte, sou um cara alegre, feliz. Eu 

deixei uma história, eu deixei uma história no Brasil. Porque se falar em cabeceio, gente, falar em 

cabeçada eu sou o melhor de todos. Tem que falar: se o cara cabeceou, imitou o Dadá. Coreografia, 

quem inventou coreografia no Brasil, fui eu também. 
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F.H. – Dadá, então tem essa volta para o Atlético, campeão, artilheiro... E a Seleção? Depois da 

Copa, vai ter chances? 

 

D.S. – Não, eu não tive quase mais chances. Em 1974 eu era o artilheiro do Brasil, não fui 

convocado. Em 1976, eu fiz uma campanha maravilhosa pelo Inter, o Inter campeão brasileiro, eu 

fiz o gol contra o Corinthians no jogo final. Agora, tem uma coisa que eu não aceito. Uma injustiça 

que fizeram comigo, porque eu fui artilheiro em 1971, 1972 e 1976 e nunca fui Bola de Prata. 

Nunca fui melhor centroavante. Em 1970 eu arrebentei, os últimos jogos eu fui o melhor em campo, 

fiz o gol do título, e não fui eleito. Só porque eu era desengonçado, porque eu tinha o futebol feio. 

Então, eu fui muito injustiçado no futebol brasileiro, porque os caras falam das minhas caneladas, 

mas não falam das minhas paradinhas, que eu chegava debaixo do gol e dava sutil no contrapé do 

goleiro. Porque dentro da área, se falar que alguém foi melhor do que eu, eu processo [risos]. Eu 

processo, fora da área todo mundo foi, mas dentro da área... Melhor que Dadá só Jesus Cristo, só 

Jesus Cristo! Então, não vou ser humilde não, eu entrava na área todo mundo já sabia que era gol. 

Mas, porque eu era desengonçado, futebol feio, só porque eu dava canelada na bola. Porque, está 

certo, os caras chamavam a bola de “você”, intimidade que o Pelé, Gérson, Tostão, Rivelino, 

Romário, Zico, chamavam a bola de “você”. Eu sei que eu chamava a bola de “vossa excelência”, 

mas ela gostava do Dadá. Eu, por exemplo, tem hora que os caras me invocam, e eu, na revolta, falo 

assim: “Gente, a bola é maravilhosa! Você vê: o João da quitanda, o “Zezinho Picadeiro” chuta, a 

bola vai para fora. Agora, Pelé, Romário, Zico, Dinamite, Reinaldo, Tostão, Dadá, chutam a bola 

entra [risos]. Ela não vai para fora com esses caras. Ela vai, para o “Zé” da quitanda, ela vai. Agora 

uma bola do Romário vai para fora? Do Zico? Do Reinaldo, Tostão? Do Dinamite, Roberto 

Dinamite? Não vai, ela vai para o gol. Agora o “Zé Quitanda” chuta, o “João Fuinha” [risos], o João 

Fuinha chuta e só passa raspando. 

 

F.H. – Dario, e aí depois... Dadá, não é?  

          

D.S. – Obrigado pelo Dadá. 

 

F.H. – Depois do Atlético, aí você volta para o Rio de Janeiro... 

 

D.S. – Flamengo... 
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F.H. – Como é essa ida para o Flamengo? 

 

D.S. – Eu vou te contar, é indescritível ser jogador do Flamengo. O Flamengo, sinceramente, eu 

acho que a pessoa tocou em você, você vira ouro, ser jogador do Flamengo. Você sai na rua, todo 

mundo fica te olhando. Você é tudo, se você quiser dizer que é príncipe, você príncipe; se quiser ser 

rei, se você falar que é imperador é imperador, você escolhe. Jogar no Flamengo é bom demais, é 

uma loucura jogar no Flamengo. Sinceramente, tem hora que eu não acredito que eu joguei no 

Flamengo, de tão bom que é jogar no Flamengo. 

 

J.A. – E você continuava vascaíno? 

 

D.S. – Bom, aí eu já me tornei profissional. Agora, confesso, teve um jogo, Flamengo e Vasco no 

Maracanã, me culpem não. Saiu uma falta, eu fiquei na barreira, o Dinamite deu uma pancada, a 

bola bateu no meu ombro, meu ombro ficou doendo, doendo... Aí outra barreira, me botaram na 

barreira, o Dinamite deu uma pancada eu agachei, lá no ferro! O Renato, o goleiro, me xingou, eu 

falei: “Aqui, rapaz!”. Se aquela bola bate na minha cabeça, a minha cabeça ia cair lá no Mineirão, 

eu estava no Maracanã, hein? Ia cair lá no Mineirão. Eu agachei, mas depois eu fiz dois gols de 

cabeça. Estava dois a um, no finalzinho o Alfinete deu um bicudo do meio de campo a bola subiu e 

caiu. Então, naquele dia, eu vi o Dinamite jogar eu fiquei fã do cara. Eu fiquei fã dele e com raiva 

dele também, porque ele deu uma pancada, eu agachei e foi gol. Mas eu me tornei fã desse 

Dinamite, jogador extraordinário e, merecidamente, hoje, é presidente do Vasco. Não é isso? 

 

F.H. – Dadá, em 1973 quando o você chega no Flamengo, acontece o primeiro episódio de doping 

no futebol brasileiro, que é o Campos, do Atlético Mineiro. 

 

D.S. – Exatamente. Ele entrou no meu lugar no Atlético. 

 

F.H. –  Você chegou a conviver com ele, você lembra dessa questão do doping, você chegou a ver? 

 

D.S. – Eu lembro do Campos, e até hoje nós somos amigos, de vez em quando ele liga para mim, eu 

ligo para ele. Mas aquilo, prejudicou ele muito. Porque, o Campos, se não tivesse tido esse negócio 

do doping, ele seria, hoje, um Romário, melhor do que o Dadá. 
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F.H. – Você chegou a ver muito doping, Dadá? 

 

D.S. – Não, não vi não. Porque, aconteceu mais depois que eu larguei, até. O doping deu mais 

ênfase agora, porque naquela época não tinha. Depois desse caso do Campos, que deu, que houve 

um comentariozinho, e tal. Mas eu não acompanhei muito isso, porque eu ficava com pena das 

pessoas que eram pegas nessa situação, porque prejudicava e como prejudicou. 

 

J.A. – Mas era comum, não é? O doping era comum. 

 

D.S. – Não, o doping era comum, os caras tomavam tudo, mas a maioria pegava e fazia “xixi” no 

vidrinho, e levava para fazer exame. Já ia com o xixi no vidrinho. Quer dizer, pegava o “xixi” do 

outro [riso]. 

 

F.H. – Do massagista, não é? [Risos]. 

 

D.S. – Do massagista... 

 

F.H. – E nesse seu começo do Flamengo, estava começando um jovem no Flamengo, a jogar ali.  

  

D.S. – O Zico. 

 

F.H. – O Zico. Você chegou... Lembra? 

 

F.H. – Olhe eu vou falar do Zico, porque o Zico está na minha história, porque eu sou o Dadá hoje, 

por causa do irmão dele. O Antunes, eu expliquei, não é? Eu fui marcar o Antunes, ele meteu esse 

gol, e falou: “Você é muito ruim, vai para centroavante”. Então, o irmão dele é uma das razões para 

eu ter sido isso. E o Zico, eu era muito amigo dele, e nós fomos fazer uma excursão lá para o Norte, 

Nordeste. E eu: “Ah, uns times fracos desses, aí que eu vou aproveitar e encher a burra!”. Aí eu fiz 

dois gols em um, três no outro, e fui fazendo. Aí teve um jogo, que nós fomos jogar com o 

Goiatuba, e o Zico foi jogar. E todo mundo reunido assim, o Zico chegou perto de mim, garotinho 

ele, falou: “Dadá, quantos gols você fizer, eu faço”. Eu falei: “Menino, você é muito folgado.”, “o 

quanto você fizer eu faço”. O Flamengo ganhou de oito a zero, não preciso nem dizer que eu fiz 
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quatro, ele fez quatro [risos]. Quando acabou o jogo, eu falei: “Vem cá, menino. Você vai ser o 

maior jogador da história do Flamengo”. Aí, nós fomos jogar lá na África. E nós jogamos um jogo 

lá, quatro a quatro, eu fiz dois ele fez dois; quatro a três, ele fez dois, eu fiz um. Ele acabou, e o 

Doval era um ídolo da torcida, o Doval estava machucado, e eu dei essa entrevista quando nós 

estávamos chegando ao Brasil, falei assim: “Olha, o maior jogador da história do Flamengo vai ser 

esse menino, o Zico. E tem uma coisa, ele não pode ser reserva. E, como o Doval não pode ser 

reserva, porque é o ídolo, vai sobrar para o Dadá, vai sobrar para mim”. E aí o Zico começou a 

jogar com o Doval, aí eu peguei... O Atlético me quis de volta, aí eu cheguei e falei: “Olha, esse 

Zico, ele tem que jogar, Doval é ídolo da torcida, então, eu acho melhor vocês me liberarem”. Aí, 

eles me liberaram para o Atlético, eu voltei para o Atlético. Mas eu tenho essa coisa... E outra coisa 

do Zico que eu quero contar, o Zico começou a lançar a bola para mim, aí eu peguei e falei assim: 

“Zico, você está mandando a bola em cima de mim, ela volta. Joga dividida lá no zagueiro, eu e o 

zagueiro lá. Manda para lá”. Aí ele mandou e “saco”, “saco”. Eu fiz os gols. Ele contou isso outro 

dia na televisão.  

 

J.A. – É curioso, não é? Porque depois, o Nunes, tem uma característica parecida com a sua. 

 

D.S. – Mas, tecnicamente ele é bem melhor do eu. 

 

J.A. – Mas ele também era um homem de receber na frente, arrancar, chutar e finalizar, e o Zico... 

 

D.S. – E o Zico se deu muito bem com ele. 

 

J.A. – É. Vem daí, talvez. 

 

D.S. – Exatamente. 

 

J.A. – O que te marcou mais na passagem pelo Flamengo? 

 

D.S. – O que me marcou é o que eu já te falei: jogar no Flamengo é um paraíso. O cara se sente até 

rei, se bobear ele pega o mundo e tira a escritura. 

 

J.A. – Isso não é uma história da carochinha, dos jogadores de futebol, para elogiar o grande time de 
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massa? É, realmente diferente? 

 

D.S. – Não, o Flamengo é realmente diferente. É uma coisa que... Porque o cara, quando está no 

Flamengo, se ele não se cuidar, ele fica mascarado. Ele fica mascarado, porque ele é tratado a “pão 

de ló”, o jogador do Flamengo é tratado a “pão de ló”. É muita regalia! Os caras as vezes, vou até 

usar uma palavra do momento, perde até o foco. Os jogadores falam muito essa palavra, eu vou usar 

também, perde até o foco, da responsabilidade. 

 

F.H. – E aí, a volta para o Atlético. Sai do Rio, volta para o Atlético onde já era o Rei Dadá. E aí 

Dadá? Vai começar um período de andanças pelo... 

 

D.S. – Eu fiz uma entrevista, que saiu no Placar, que eu estava em uma campanha de ser campeão. 

E eu fiz uma campanha. Eu peguei uma mala velha, fechada, e andando... Saiu na revista Placar. E 

o cara: “Dadá, que mala é essa?”. “Essa aqui é uma mala de gols e títulos, quem quer ser campeão, 

contrata o Dadá”. E eu danei a ser campeão por esse Brasil afora, por onde eu passei, ser artilheiro. 

Uma brincadeira que eu fiz, na revista Placar. 

 

J.A. –  Mas, você já sentia que o seu ciclo no Atlético estava se encerrando, por isso você queria 

tomar outro rumo? 

 

D.S. – Não, não é querer me dar de bonzinho, não. Eu vi o Reinaldo treinar. Quando eu vi esse cara 

jogar, eu falei: “Espera aí, esse cara é mil vezes melhor do que eu. Não dá para eu ficar aqui”. Tem 

um ditado que diz assim: “Quem não é visto, não é lembrando”. Eu era ídolo da torcida, eu ia 

continuar titular, porque eu não ia dar chance para ele. Mas eu ia esconder um ouro em pó? Falei: 

“Não, melhor eu ir embora”. Porque a minha consciência ia pesar, esse cara era bom demais. Agora, 

eu não dando chance a ele – porque eu fazia gol –, ninguém ia sentir falta dele, se ele não jogasse, 

certo? Mas eu iria enganar a mim mesmo, meu coração não fica legal com isso, porque eu sou 

cristão. Falei: “Não fica bem, eu vou andar, é melhor. Porque esse garoto tem que crescer, ele é 

bom demais. Quem sou eu para me comparar ao Reinaldo, esse cara é bom demais”. Aí eu tirei meu 

time. Ele entrou e, Nossa Senhora! Fez chover... Que jogador extraordinário que é esse Reinaldo, 

tem hora que eu até duvido que ele seja desse planeta. Eu acho que ele é de Plutão. 

 

J.A. – Isso foi em que ano? 1975, 1977? 
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F.H. – Em 1974, a sua volta, aí você sai e vai para o Sport e começa... 

 

D.S. – Em 1975 eu fui para o Sport. Porque o Sport tinha quinze anos que não era campeão. E o 

Jarbas Guimarães,32 era um cara bonitão, cheio de expectativas na vida, e ele falou que seria 

campeão naquele ano. E ficou todo mundo rindo, quinze anos que ele não era campeão. O Náutico 

era um timaço, o Santa Cruz um timaço, e o Sport era um time que pegava jogador em fim de 

carreira, chegavam lá os caras não faziam nada. Aí, o presidente ligou para mim, falou: “Olha Dadá, 

eu quero fazer a seleção do Nordeste. Eu quero ser campeão”. Eu peguei, fiquei olhando: “Há 

quantos anos vocês não são campeões?”. “Quinze”. Eu falei: “Um time que não é campeão há 

quinze anos, o senhor com essa esperança?”. Ele disse: “Mas, você não falou que quem quer ser 

campeão contrata o Dadá?”. Aí, ele acabou comigo, não é? Aí eu falei: “Bom, o senhor está no 

caminho certo, quer ser campeão, contrata o Dadá”. Aí, ele pegou e me levou, para o Sport. Quando 

eu cheguei lá, a imprensa pegou no meu pé, porque eu já estava com 29 anos: “Dadá, você não acha 

que está velho, não? Porque já está cheio de velho aqui, não tem nem mais chuteira, tem bengala”. 

Pegaram pesado demais, eu olhei assim: “Poxa, gente, eu não estou nem chegando, a bola no chão e 

vocês pegando no meu pescoço. Maneira com o Dadá”. O cara: “Não, Dadá, não tem jeito não...”. 

Eu peguei e falei o seguinte: “Já que vocês querem briga, eu não fujo da briga. Está bom, vamos por 

etapas: há quantos anos o Sport não é campeão? Quinze. Agora eu queria que vocês... Um, dois, 

três... Tem doze. Vocês doze me fizessem a pergunta: 'por que o Sport tem quinze anos que não é 

campeão?'”. Aí eles: “Dadá, por que há quinze anos o Sport, não é campeão?”. Eu falei: “Porque há 

quinze anos não tem Dadá [risos]. E vou mais longe, vou fazer trinta e dois gols e vou ser 

artilheiro”. Aí eu errei, porque eu fiz quarenta, não é? Eu tive que pedir desculpa, ainda. Porque o 

cara que promete 32 e faz 40, é mentiroso, não é? Não é verdade? Você está encobrindo uma 

mentira. Aí, eu falei assim: “Mas o que...”. “Olha, Dadá, aqui torcedor não manda recado, quebra o 

pau no jogador, fura o pneu, risca o carro...”. Eu falei: “Mas vem cá, por que faz isso?”. “Ah, 

porque o jogador...”. “Então, não tem problema. Porque eles não vão riscar o meu carro, porque eu 

não vou perder gol, eu não sei perder gol. Eles não vão bater no Dadá, porque eu não sei ser vice. 

Vice para mim não é título. Eu vim para ser campeão”. Aí está bem. Aí, teve o clássico contra o 

Náutico, nos Aflitos.33 E o time do Náutico era uma máquina, eu falei: “Meu Deus do céu”. Três a 

um, meti dois já. Resolvi o problema. Aí eu danei a fazer gol. Fui fazendo gol, “tá, tá, tá, tá”. 

                                                
32 Jarbas Pires Guimarães foi presidente do Sport Club Recife, entre 1975 e 1978. 
33 Estádio Eládio de Barros Carvalho, conhecido como Estádio dos Aflitos. Localizado em Recife.  
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Depois fiz dez também, bati o recorde mundial. Eu estava mesmo indecente, e fomos campeão. Fui 

campeão. Aí o cara: “Dadá, você está feliz?” Eu digo: “Estou feliz e realizado. Porque uma 

conquista para mim... Eu não vejo conquista como a décima quinta ou a décima oitava. Conquista 

para mim sempre é a primeira, eu sinto que é a primeira. “Ah, mas você já foi campeão...”. Não tem 

nada de ser campeão, para mim essa daqui é a mais importante. A mais importante é a próxima, e a 

próxima é essa aqui, então eu vou viver esse momento. Esse momento, como diz o Roberto Carlos, 

“esse momento lindo”. Então, eu conquistei o povo. Aí, depois as andanças, não é? A seguir, o 

Internacional. 

 

F.H. – Vamos, só fazer uma pausa. 

[FINAL DO ARQUIVO 2] 

D.S. – De cabeça e faço o gol. Tanto que eu fiz um... Eu cheguei perto da torcida do Atlético, falei: 

“Gente, eu quero fazer um trato com vocês, quando eu der uma canelada vocês não me vaiam não. 

Porque atrás de uma canelada tem um gol”. E pior que era. Os caras me davam a bola aqui, eu ia 

dominar, ela batia na minha canela. Daqui a pouco lançava em velocidade, e saia o gol. O torcedor 

quer o que? Não quer gol? “Eu vou fazer para vocês, o que vocês querem. Eu vou pedir para vocês 

paciência comigo, na hora que eu der canelada, não me vaia não. Porque na hora que lançarem uma 

bola ou cruzarem na área, aqui, é queixo no peito, queixo no ombro, não tem erro [risos].  

 

J.A. – Já começou? Porque essa resposta veio da pergunta da Daniela, sobre como você treinava, 

como era o seu treinamento para aprimorar essas suas virtudes. 

 

D.S. – Exatamente. A Daniela34 ela chegou e perguntou: “Dadá, você com esses defeitos todos, não 

sabia driblar, não sabia passar, não sabia tabelar, como é que você fazia tantos gols?'. É importante. 

Por quê? Eu sabia das minhas deficiências, que eram muitas. Eu não tinha mais tempo de corrigir 

meus defeitos, eu peguei e falei: “Eu, daqui para frente, vou aperfeiçoar minhas virtudes”. Eu tinha 

duas virtudes: corria feito um cavalo de corrida, e pulava feito serelepe. Então o que eu vou fazer? 

Vou aperfeiçoar minhas virtudes, então, eu dava cem cabeçadas por dia, eu dava cem chutes por 

dia. Os caras iam embora, eu chegava para o Valtinho, o roupeiro do Atlético: “Valtinho, me dá 

uma camisa e uma bola, porque eu não vou ter goleiro”. Aí eu pegava uma baliza aqui, eu pegava a 

baliza aqui, botava um palmo acima da baliza, e ficava chutando em cima da camisa, um palmo 

aqui da trave. Aí botava a camisa na trave aqui, jogava a bola por cima e ficava cabeceando. Eu era 

                                                
34 Daniela Alfonsín, pesquisadora do Museu do Futebol. 
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viciado, viciado. Eu dava cabeçada aqui no ferro, de tão treinado que eu estava eu botava a bola 

onde eu queria. 

 

J.A. – Você treinava sozinho? 

 

D.S. – Treinava sozinho. Ficava treinando sozinho, porque os caras não aguentavam treinar comigo.  

Porque com o Yustrich, o Tião cruzava para mim, aí fui para os outros times, eu não encontrei o 

Tião a cada dia da minha vida, que ficava a disposição para cruzar. Aí, eu pegava, jogava a bola 

para eu mesmo e ficava cabeceando. Foi como eu aprendi o “queixo no peito” que hoje já está 

comum no Brasil todo, o “queixo no peito, queixo no ombro”. É gol! Não tem erro. Então, eu 

aperfeiçoei as minhas duas virtudes. E vivi delas. Porque de cabeça, eu fui fantástico. 

 

J.A. – Desculpe, só continuando a pergunta da Daniela, que agora me deixou intrigado. Os 

treinadores não se dedicavam a esse treinamento específico para você? 

 

D.S. – Olha, eu vou te falar uma coisa, poucos treinadores que eu vi, o Yustrich , o Telê Santana, 

porque a maioria dá o treino aí, pega o carro deles e vão embora também. Hoje não encontra mais o 

Yustrich , o Telê Santana não. E depois, eles tem auxiliar, põem na mão do auxiliar. 

 

J.A. – Mas mesmo na mão do auxiliar. Pelo que você contou, nem um auxiliar ficava para te treinar.  

 

D.S. – Não, eu quando era do Telê Santana e do Yustrich, eu ficava. Só que depois os caras 

cansavam, eu dizia: “pode ir embora eu fico”, aí foi onde eu pegava nos roupeiros e pedia uma 

camisa e uma bola, só. “Me dê uma camisa e uma bola que tem um artilheiro”. Aí eu ficava 

treinando. Por exemplo, eu não aprendi a dar no contrapé do goleiro com ninguém. Eu aprendi, foi 

uma vez que... Antigamente tinha aquele treinamento, em que todo mundo, fora da área, ficava 

chutando para o goleiro, e o goleiro só saía quando sofria gol. E o Renato defendendo, já estava há 

quarenta minutos e ninguém fazia gol no Renato. E eu já estava com fissura aqui, no torço do pé. 

Então eu não podia chutar normal, porque todo mundo para chutar faz assim, um, dois e três, não é? 

E eu vim correndo, na hora que a bola veio que eu fui chutar, eu lembrei que eu não podia chutar 

assim. Então, olha o que eu fiz aqui: um, dois... Aí quando eu fiz assim, um, dois, eu dei de “rapa 

bosta”, que a gente chamava, de “rapa bosta”, e o Renato ficou paradinho. Eu peguei e voltei. Aí os 

caras, que eu era muito amigo do Renato, os caras: “Ah não, porque é amizade...”. Mas eu não tinha 
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reparado. Eu peguei e fiquei reparando os caras treinando, e os caras chutando: um, dois, três. Eu 

falei: “Espera aí, eu acho que eu não chutei no terceiro passo, não, eu acho que eu chutei no 

segundo. Aí, eu peguei, saí e fiquei tentando imitar o chute que eu dei. Nunca mais eu errei gol na 

minha vida. Porque eu não ia no terceiro passo, eu ia no segundo, pegava o goleiro saindo. Porque o 

goleiro só é goleiro, quando ele faz isso, olha: ele pula para um lado, pula para o outro. No 

momento que ele levanta o pé você toca, como é que ele ia pular? Nem “Saci Pererê” pula, quanto 

mais o goleiro. Eu não errava mais. Tanto que eu entrava, eu olhava o goleio, chutava e já ia para a 

galera. Aí foi o contrapé. Eu entrava, por exemplo, se eu entrasse de frente para o goleiro, a minha 

chance diminuía, vamos dizer que ficava 50%. Se eu entrasse para a esquerda, ela ia para 70%, mas 

se eu entrasse pela direita, era 95%. Porque , quando você entra aqui pela direita, a tendência do pé 

é você fazer isso para cá. No momento que você faz assim, o goleiro pula para cá, cai. É uma 

vergonha. Alias, que me desculpem os goleiros, para vocês, que são goleiros, mas para Dadá, são 

vítimas [risos]. 

 

F.H. –  Já que a gente está falando nisso, tem algum goleiro que te marcou, um cara que você tinha 

dificuldade de fazer gol? Ou o Dadá não tinha dificuldade? 

 

D.S. – Não, eu não gostava de jogar contra o Leão35. Agora, na atualidade, tem um goleiro que eu 

não gostaria de enfrentar ele, não... Também não gostava de enfrentar o Raul36, não. Agora, na 

atualidade, tem um goleiro que eu respeito muito, que é o Fábio, do Cruzeiro. Porque ele sai meio 

agachado. Porque os goleiros, saem todos assim, no alto, aí é fácil. E ele já sai meio agachadinho, aí 

é fogo. Isso aí, o Dadá já tinha que arrumar outra “solucionática” para ele [risos].  

 

F.H. – Então, voltando lá um pouco, Dadá. Aí, você faz trinta anos e já foi Minas, Rio, Nordeste... 

Aí, 30 anos... 

 

D.S. – A decadência. 

 

F.H. – Não, não. Aí, você chega lá no Sul, não é? 

 

D.S. – Não, quando eu fui para o Inter, foi em 1976. Em 1970 eu tinha 24, já tinha 30 anos, não é? 

                                                
35 Emerson Leão, goleiro do Palmeiras na década de 70. 
36 Raul Plassmann, goleiro que se destacou no Cruzeiro e Flamengo. 
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E eu cheguei lá, com nome de velho. Aí, eu lembro que eles estavam me chamando de velho, 

dizendo que eu estava velho. Eu disse: “Não, velho é a Bíblia, e todo mundo respeita. Então Dadá 

não está velho, Dadá está experiente”. E eu cheguei em uma fase, em que o Inter tinha perdido de 

três a um, no Beira Rio. E tinha um tal de Alcino, um cara de dois metros, que fez os gols, estava 

com o nome todo. E aí o Inter estava em uma reunião, porque tinha perdido o jogo. Mas aí o Lula, 

ponta esquerda, falou: “Mineiro, deixa a gente ver o Globo Esporte, para ver os gols, e depois dá 

entrevista”. E passou meus gols no Globo Esporte. Então, os caras cruzavam na área, eu entrava de 

carrinho, de bunda no chão, de joelho, de qualquer coisa. Uns gols mais feios do que os outros, mas 

tudo era gol. Cruzava na área era gol. Acabou o jogo e os caras: “Mas esse cara é ruim, esse tal de 

Dario, e a bola bate nele e entra. Aí o Valdomiro, ponta direita, pegou e disse: “Vocês estão dizendo 

que ele é ruim, mas tudo cruzando na área é gol. Tudo que cruza na área... Ah lá, da direita cruzou, 

ele fez o gol. Da esquerda cruzou, ele fez o gol. Faz gol de tudo quanto é jeito”. Aí o Lula pegou e 

falou assim: “Você vê, o Valdomiro vai na direita, eu na esquerda, cruzando o tempo todinho, já 

pensou o Dadá aqui?”. Aí, foi quando estalou. Os caras: “Ah, vamos pegar o cara.” O Ramon, era 

um jogador muito bom. Mas era um jogador técnico, de toque. E o Internacional já tem muito jogo 

aéreo, não é? Aí, trataram a troca minha com o Ramon. O Ramon tinha uma moral tremenda em 

Recife. Eu cheguei para o presidente: “Presidente, vamos fazer o seguinte: o senhor queria ser 

campeão, não foi? Já foi. Nós ganhamos o turno já, eu fiz o gol, nós ganhamos o turno. Então, dá 

uma chance para o Dadá. Eu vou lá para o Inter, vou ser campeão lá. Vocês já ganharam o turno 

aqui, não é? O Ramon vem, que o Ramon também é um ótimo jogador, vai dar tudo certo”. E 

depois, era um milhão e meia, era dinheiro a “pampa” na época. Aí eu fui contratado pelo Inter. E 

eu cheguei lá, o gaúcho ele é muito sério, não é de contar vantagem. Eu estava descendo do avião, e 

o piloto era colorado, falou: “Dadá, está todo mundo te esperando lá, tem que fazer palhaçada, 

prometer o título, essas coisas que você faz”. Eu falei: “Ah, mas isso é coisa minha mesmo. Eu vou 

fazer”. Aí, quando eu fui olhei, do avião, não tinha tapete, nada. Eu falei: “Eu não vou descer do 

avião, não. Vou descer sem tapete vermelho? Não. Tem que arrumar um tapete aí, o que é isso. Eu 

vou descer do avião sem tapete?”. E arrumaram um tapete lá, botaram um tapete, e eu desci: 

“Grêmio, acabou a vida de vocês”. Aí peguei uma chave lá que o cara me deu: “Aqui a chave de 

Porto Alegre, quem manda aqui sou eu. Aqui mando eu, acabou. O Grêmio ganhou? Acabou. Agora 

só dá Colorado. O que vocês querem ser? É “octa”? Mole, vamos ser “octa”. Aí cheguei lá” no 

“Grenal”. Fomos jogar o “Grenal” no campo do Grêmio. “Manguinha37, o que você tem a dizer?” 

“Dadá, você tem mania de falar que vai fazer gol, então deixa eu te dizer uma coisa. Se você fizer 

                                                
37 Haílton Corrêa de Arruda, mais conhecido como Manga. Foi goleiro do Grêmio em 1979-1980. 
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um gol, vai ser um a zero, porque eu vou fechar”. Eu olhei para o Manga, o Manga fechou. Mas foi 

um massacre que tomamos. Mas o Dadá foi lá, queixo no peito, ganhamos de um a zero. Aí depois 

nós ganhamos de dois a zero, fomos campeão “octa” gaúcho. Aí fomos para o Brasileiro: “Aí, os 

caras vieram me entrevistar: “Mas Dario...”. Eu digo: “Gente, o time que tem Manga, Figueroa, 

Marinho Peres, Valdomiro, Lula, Caçapava, Falcão, vai perder para quem? Não tem como perder 

não. E ainda tem Dadá. Não tem jeito, vai ser campeão, disparado”. E nós fomos campeões. Aí o 

Dadá fez o gol contra o Corinthians também. Aí fomos campeões. Agora, eu falando assim, o cara 

que não me conhece, vai dizer: “esse cara é mascarado”. Eu sou o cara mais simples do mundo, 

agora eu confio em Dadá e eu amo Dadá. Eu amo o Dadá, amo mesmo. Para mim, ele é o “cão 

chupando manga”. E quando entra em campo, ele vai ganhar. É um direito que eu tenho, não há lei 

que proíba ter otimismo. Não há lei que me proíba isso. Agora, eu nunca vou dizer que o beque é 

ruim, que o outro time é ruim. Isso eu não faço, eu não desvalorizo ninguém. Eu valorizo o Dadá, 

Dadá é rei, Dadá é o máximo, e quando estou dizendo que Dadá é o máximo, estou dizendo 10% 

apenas [risos]. 

 

F.H. – Dadá, então, você passou no Atlético, o time mais popular de Minas; o Flamengo, o mais 

popular do Rio; o Inter, o Sport, em Recife. 

 

D.S. – O Bahia. 

 

F.H. – Bahia, o Inter, no Sul. Estava faltando um... 

 

D.S. – O Corinthians. A maior frustração da minha vida foi não ter jogado no Corinthians. Agora eu 

vou te contar, na minha carreira, eu tenho que agradecer o Corinthians. Porque o Corinthians fez o 

Dadá rei. Porque eu arrebentava o Corinthians. Mas, por que eu arrebentava o Corinthians? Porque 

eu sou um homem inteligente. O Corinthians dá manchete, meu filho. Por exemplo, eu vou chegar 

em São Paulo, tem dois modos de eu ser capa da Folha, do Estadão: assaltar um banco sozinho. É 

difícil. Fazer três gols no Corinthians, mais fácil. Aí eu fazia três gols no Corinthians, era capa. 

Com essa cara feia do Dadá, estava em todas as páginas de jornais e televisão. Então, eu deitava no 

Corinthians, mas por que eu deitava no Corinthians? Porque o Corinthians dá manchete. 

 

F.H. – E o Vicente Mateus, tentou te levar para o Corinthians? 
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D.S. – Tentou me levar, quase que eu fui. Mas nunca deu certo. Mas eu sempre sofri. Três anos 

vice, aqueles anos que o Corinthians não foi campeão. E eu até gozava, não é campeão porque não 

tem Dadá. Ficava brincando, mas eu sentia muito, porque... Agora, a torcida do Corinthians... 

Porque, dizem que o amor e o ódio se assemelham, porque eu chegava e a torcida... Porque agora eu 

vou ser sincero, não existe coisa mais gostosa do que você pegar um campo lotado, por exemplo, 

Pacaembu, Morumbi lotado, vamos dizer com oitenta mil pessoas, e a torcida adversária, aquele 

coro chamando você de “filho da mãe”: “'filho da mãe'! 'Filho da mãe'”. Aquilo é maravilhoso. Eu 

adorava. Eu chegava no Pacaembu e o povo me chamando de “filho da mãe”, aquilo era lindo, eu 

achava aquilo encantador. Então, eu prometia gol, os caras me xingavam, aí depois, era um 

silêncio... O importante era que acabava o jogo e eu fazia... Por exemplo, teve um jogo, eu jogando 

no Santa Cruz, fomos jogar contra o Corinthians no Pacaembu, e eu peguei, e falei que o 

Corinthians era freguês. Eu no Santa Cruz! Olhem as bobagens que eu falei. E os caras: “Dadá, 

você perdeu o juízo, é o Timão”. E estava estreando o Amaral, quarto zagueiro e um jogador do 

Guarani, um meia direita, bom a pampa... Zenon. Tudo falando: é Corinthians, vai Timão... E o 

coitado do Santa Cruz, os caras falando de seis, sete, eu peguei e falei assim: “Não, o Corinthians 

pode ganhar do Santa Cruz? Pode, pode ganhar de sete. Mais vai ser sete a dois, porque dois eu 

prometo. Vocês podem ganhar, mas dois eu faço”. E lotou. E nós chegamos embaixo de “filho da 

mãe”, e o povo me xingando, aquele negócio todo. E foi quatro a um. Eu fiz três. Foi a maior zebra. 

Aí, quando eu fiz o terceiro, eu já pedi substituição. “Você machucou, Dadá?”. A imprensa veio 

toda em cima de mim. Eu falei: “Não, eu estou pedindo para sair, porque eu não quero fazer mais 

gol, eu não sou obrigado a fazer mais gol. Eu sou corintiano, eu gosto do Corinthians, gente. Você 

acha que eu vou fazer mais gol? Não vou fazer mais gol, vou pedir para sair”. Rapaz, mas foi um 

silêncio no estádio, porque a torcida já tinha me chamado de “filho da mãe”, ia fazer mais o que? 

Não tinha mais nada para fazer. E ficou aquele silêncio, e eu pedi para sair, e os caras, a imprensa... 

Porque a imprensa, quando eu estava em campo, adorava ver o Dadá: “Vamos ver a bobagem que o 

Dadá vai falar, ele vai falar qualquer coisa”. Então, isso me marcou. Mas o Corinthians é uma 

força... O Vaguinho jogou comigo... O Romeu jogou comigo no Atlético, e a gente conversava, 

quando eles falavam do Corinthians eu até babava. Puxa vida, não tive essa honra, essa felicidade 

de vestir a camisa do Corinthians. 

 

J.A. – Dadá, você não se preocupa de eu fazer umas perguntas assim... 

 

F.H. – Não, claro que não. 
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J.A. – Essa sua relação com a imprensa. A imprensa e o jogador de futebol. A imprensa trata o 

jogador de futebol meio paternalisticamente, o jogador de futebol é aquele simplório, não sabe falar 

etc. Qual era a sua relação com a imprensa? O que você acha da imprensa esportiva do Brasil? Ela 

te entendeu? Esse personagem que você criou, ou eles folclorizaram além do que você pudesse 

imaginar? 

 

D.S. – Não, a imprensa se assustou com o Dadá. Porque eles não acreditavam que o Dadá fosse tão 

inteligente como é na realidade. Porque, eu fiz as frases mais encantadoras do futebol brasileiro. 

Inclusive, a revista Veja fez o concurso de melhor frase de todos os tempos, e eu ganhei de Ruy 

Barbosa e Castro Alves, com aquela: “Não me venha com a problemática, que eu tenho a 

'solucionática'”. Foi eleita a melhor frase de todos os tempos. E eu marquei com... Hoje todo mundo 

fala, está na boca do povo, o cara faz um gol, lembra o Dadá: “Não existe gol feio, feio é não fazer 

o gol”. Agora, eu lamento que a frase mais bonita do Dadá, o povo... A imprensa não assimilou. 

Mas, tem outra também que o Roberto Carlos cantor, ele ama essa frase. Fui em um show do 

Roberto Carlos no Canecão, ele falou: “Dadá, você é um gênio”. “Três coisas que pairam no ar: 

helicóptero, beija-flor e Dadá. O Roberto Carlos gosta. Agora, a frase que o Dadá mais gosta, 

infelizmente não caiu na mídia: “Faço tudo com amor, inclusive o amor”. Olha que fantástico, 

palmas para o Dadá! Dadá é demais, essa é fantástica do Dadá. Mas não caiu. Mas, tem outras aí, 

que o povo gosta: “Quando vou para o trabalho só penso no sucesso”. Aí, depois, o dinheiro está 

com um valor tão grande hoje que está comprando até moral. A moral, a personalidade do ser 

humano, o cara está se vendendo por dinheiro, o cara fica pelado por dinheiro. Eu fiquei tão 

revoltado com dinheiro, que eu fiz essa frase: “Se o filho é o complemento do lar, o dinheiro é o 

irmão gêmeo”. Foi de raiva que eu fiz essa frase, de revolta. Porque o filho é o complemento do lar, 

não é? “Se o filho é o complemento do lar, o dinheiro é o irmão gêmeo”. Porque, o dinheiro, hoje, 

está comprando tudo. Infelizmente, eu estou falando isso com pesar. É com pesar que eu falo isso, 

porque para mim, o dinheiro não é a causa, é a consequência. Dinheiro é a consequência do seu 

trabalho, é um atributo... Vamos dizer assim, é uma expectativa para que você se valorize, isso é o 

dinheiro para mim. Para mim, para Dadá Maravilha. Mas, o que eu vejo no mundo não. O dinheiro 

compra tudo, compra personalidade, compra moral, compra tudo. Tudo tem um preço, dizem que o 

homem tem um preço, que preço? A não ser... Se oferecer um milhão eu não vou. Mas, se oferecer 

cem milhões, entendeu? Então, isso me dói. Eu, com meu pai analfabeto, ele me ensinou a ser 

honesto e essa herança eu passo para os meus filhos. Meus filhos são honestos, eu sou honesto. 



Transcrição                                                                                           
 

 50 

Nada compra o Dadá, nada. Dinheiro para mim é apenas o merecimento do meu trabalho, nada mais 

do que isso, e eu respeito... E família para mim, em primeiro lugar. 

 

F.H. – Dadá, você falou agora em dinheiro, eu acho que dá para fazer um gancho. Eu já vi, em 

alguns lugares você contando que ouvia muito, quando você jogava, sobre mala preta, gente 

tentando ganhar o resultado. Você falar que até final de 1971, alguém ofereceu para você, contra o 

Botafogo. Isso acontecia muito? 

 

D.S. – Acontecia. Eu... Teve duas malas que me marcaram muito. Eu era do Campo Grande e o 

Bangu jogou com a gente, lá no campo do Bangu, e estava ganhando de um a zero. Se ganhasse da 

gente de um a zero, praticamente era bicampeão. Porque o Bangu foi campeão em 1965, estava para 

ser campeão em 1966. Mas aí caiu um cara... Um cara subiu em uma torre de lá... E caiu lá de cima 

e morreu, e acabou o jogo. Aí, não teve jeito de continuar o jogo, tiveram que fazer outro jogo, lá no 

campo do Campo Grande. Só que, durante o jogo, o Aucimar, eu estava correndo demais, fazendo 

uma correria. Falou: “Olha, menino, não corre mais não. O Castor38 vai te contratar”. Eu peguei, 

fiquei bobão, parei de correr. Aí depois, cheguei em casa chorando, liguei para o meu pai: “Papai, 

eu sou um safado. O cara falou que me comprou e eu não corri, e eu fiquei chorando”. E nervoso, e 

meu pai: “Calma, isso acontece, você é garoto mesmo. Isso acontece”. Aí teve outro jogo lá no Ítalo 

del Cima39, ah mas eu entrei... Dois a zero, Campo Grande, dois gols meus. Acabei com o jogo. Aí, 

depois, o Flamengo ganhou do Bangu, e eu acho que o Flamengo foi campeão. Bom, e eu peguei e 

fiquei em uma felicidade total, com esse negócio. “Eu resgatei a minha moral, estou tranquilo e tal”. 

Mas eu entrei nessa, “o Castor vai te contratar, deixa de ser bobo menino. O Castor está gostando de 

você”. Deu uma bobeira em mim, eu parei de correr. Então, a minha consciência me acusou demais, 

daquilo. Mas, depois eu me recuperei. Agora, eu dei sorte de me recuperar. E se não tivesse outro 

jogo? Será que seria o Dario de hoje, com minha consciência me acusando? 

 

J.A. – Agora, tinha a mala para perder e tinha a mala para ganhar, não é? 

 

D.S. – Bom, aí eu ganhei mala. Foi onde eu comprei... Porque nós éramos muito pobres, eu dormia 

no chão. Comprei cama, comprei papel higiênico, porque não tinha papel higiênico era papel de 

pão. Nós éramos de uma extrema pobreza, sabe? Aí, eu comprei geladeira, comprei televisão. 

                                                
38 Castor de Andrade, dono do Bangu Atlético Clube. 
39 Estádio de futebol, pertencente ao Campo Grande Atlético Clube. 
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Comprei disco do Agnaldo Timóteo, que é meu ídolo até hoje. Comprei uma porção de discos do 

Agnaldo Timóteo, uma alegria total!  [Risos]. Aí eu chegava com a geladeira novinha, televisão 

assim: “Olha, papai, agora não precisa mais pegar dinheiro com os vizinhos, não sei o que”. 

 

J.A. – Essa foi qual mala? 

 

D.S. – Bom, aí eu ganhei dinheiro para fazer gol. Para perder eu nunca tive, não. E, também se 

fizesse para mim, ia ter briga. 

 

J.A. – Mas, você pode contar? Qual foi essa mala para fazer gol? 

 

D.S. – Eu ganhei também... Eu sei que dava uma base de uns três “paus”, mas era dinheiro demais. 

Principalmente para a gente. 

 

J.A. – Mas, você jogava no Campo Grande? 

 

D.S. – No Campo Grande. 

 

J.A. – E quem deu a mala? 

 

D.S. – Ah! Isso aí foi um cara de terno que passou lá e... [Risos]. Que esses caras... Não sabe. E sai, 

e talvez, eu acredito que o cara tenha vindo de Júpiter. Porque, a origem ninguém sabe [risos]. 

 

F.H. – E aí, Dadá, no seu fim de carreira você começa a rodar o Nordeste, o interior de São Paulo... 

E você vai para alguns lugares que o futebol até hoje, ainda não engrenou, digamos assim. Como 

Amazonas e Mato Grosso do Sul. Como que era? Naquela época, então! 

 

D.S. – Vou te contar, eu sofri muito. Porque, queira ou não, eu sei que é uma bobeira da minha 

parte, mas a gente se acostuma com os holofotes. E aí, o Dadá já não era mais aquela luz. Por 

exemplo, ele já não era mais o Sol, que tem luz própria. Era a Lua que recebe a energia do Sol. 

Então, já não era luz própria, eu estava dependendo... Um me entrevistava aqui, o outra já... Antes 

não, onde eu estava... Vinha gente do Rio e de São Paulo me entrevistar no Recife. Entendeu? A 

imprensa ia atrás de mim. Eu era notícia! E, depois, eu não era notícia mais, eu era notícia local, e 
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olhe lá. 

 

F.H. – No Amazonas é mais difícil. 

 

D.S. – Eu chegava lá e não saía nas notícias de lá. E antes não, eu quando ia para o Recife, a 

imprensa do Rio e São Paulo ia para Recife me entrevistar. Em Manaus já não ia mais. Então, eu 

senti que... E no final, eu ouvi aquela música que os caras cantavam, eu queria morrer: “O velho 

Dadá, já deu o que tinha que dá”. Isso acabava comigo, isso foi uma tristeza. Foi o epílogo da vida 

do Dadá. 

 

F.H. – Como é essa decisão, Dadá? Decidir que tem que parar. 

 

D.S. – Foi ruim. Para mim foi ruim, porque eu estava acostumado a ganhar na velocidade, eu estava 

acostumado a ganhar na impulsão, aí eu pulei com um beque, eu perdi. Eu cheguei em casa 

chorando, eu não estava preparado para perder, não. Se eu perdi no alto e perdi na velocidade, eu 

perdi em tudo, porque eu não tinha mais nada para dar.  

 

F.H. – Você lembra desse momento? Que foi o estalo, assim? 

 

D.S. – Eu lembro. Eu estava no... Eu esqueci o nome... Mato Grosso do Sul... Douradense.  

 

F.H. – Douradense. 

 

D.S. – Eu corri com o beque, o beque chegou na minha frente. Eu pulei com ele, ele me ganhou. 

Cruzavam na área e não acontecia nada. Mas um filme estava na minha cabeça: “Dadá do Atlético 

era queixo no peito, Dadá do Flamengo era um queixo no ombro, o Dadá do Internacional aí, era 

saco. Entendeu? Vinha na minha cabeça. E o Dadá de hoje? Não faz gol em ninguém. Aí é choro e 

vela. Porque, eu posso enganar você, mas eu não posso enganar a mim. E é triste. 

 

J.A. – Dadá, porque acontece em muitas carreiras de jogadores, de sair nessas andanças e ir parar 

em times do interior, do fundo do Brasil? É, ainda, a esperança de ganhar, esticar um pouco a 

remuneração ou é o medo de parar? 
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D.S. – Os dois. Mas o primeiro em maior escala. Porque o cara quando prossegue a sua carreira... 

Por exemplo, eu fui campeão no Atlético, eu fui campeão no Internacional. Com todo respeito, ao 

Douradense, o que vai acrescentar ser campeão em Dourado? Então, eu estou indo por necessidade.  

Não estou indo pela folia mais de ser campeão. Fui tricampeão mundial, fui campeão pelo Atlético, 

fui campeão pelo Internacional, fui carregado em todos os lugares que eu fui. Eu até brincava: “Meu 

Deus do céu, eu estou com medo de desaprender a andar, porque o povo me carrega”. Eu era 

carregado, passava e o povo me carregava. Eu vou contar um caso triste que houve comigo no 

Atlético. Acabava o jogo, era normal eu fazer gol, não é? E o pessoal me carregava, ali no 

Mineirão, eu adorava. E as esposas iam do lado dos homens, e os homens me carregando. Aí teve 

um jogo contra o América, quatro a zero Atlético, eu fiz quatro gols. Eu numa alegria tremenda! Eu 

digo: “Agora...”. Eu chegava fingia que eu estava cansado, subia a escada cansado assim... E os 

caras: “Dario!”. Aquilo era bom. E tinha um cara “bebão”, assim, o cara já tinha tomado todas dele: 

“[Inaudível] Dadá!”. Aí, os caras me levantaram, eu me senti o rei. Quando eu estou lá em cima o 

“bebão”, “tum”! Enfiou o dedo no meu “loló”! Rapaz! Nossa Senhora! Eu dei um pulo, e a 

mulherada toda rindo. Eu falei: “Rapaz, que isso?” Nunca mais! Quando acabava o jogo: “Dadá!”. 

“Não, que isso!”. O cara enfiou o dedão no meu “loló” eu pulei fora [risos]. O que é isso! Mas o 

cara estava bêbado. Aí a mulherada... As esposas dos caras que me carregavam... Quando acabava, 

os caras: “Dadá vem aqui!”. Eu parei de ser carregado. Tudo isso era muito gostoso, mas quando o 

corpo não acompanha a mente é o fim da estrada. 

 

F.H. – E aí Dadá, você tinha alguma coisa financeira guardada? Foi trabalhar, procurar outra coisa? 

 

D.S. – Não, para mim foi muito difícil. Porque eu vivi muito de empresa, eu chegava e mudava de 

clube, por mudar. Então, tinha lugar que eu não era nem vendido, eu era emprestado. Então, eu não 

tinha direito a luva, aqueles negócios que os caras dão. E tinha clube também, muitos, que 

chegavam e falavam: “Olha, eu vou te vender. Mas você não vai ganhar os 15% não”. Não tinha lei, 

que tinha que dar os 15%, dava se quisesse. Então, nós jogadores sofremos muito. Nós apanhamos, 

para que hoje, os que estão nessa mordomia toda, ganharam em cima do direito que nós brigamos e 

adquirimos. Adquirimos para eles, mas nós não usufruímos disso. Porque hoje não, o cara é 

vendido... Vamos dizer, um exagero, o cara é vendido às oito da manhã para o Corinthians. Aí, 

chega duas horas da tarde, ele vai para o Palmeiras. Aí chega uma hora da manhã, ele vai para o 

Internacional. Ele ganha três 15%, não é? Agora, naquela época não. Os caras: “Nós vamos te 

vender, mas não vamos te dar 15% não. Se você quiser você vai”. A lei amparava eles. Era uma 
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ditadura. Nós sofremos o pão que o diabo amaçou. 

 

F.H. – Nesse momento que você para, o que você vai fazer, Dadá? 

 

D.S. – Não, mas aí: “O que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, eu não tenho profissão, eu não 

tenho estudo”. 

 

Daniela Alfonsín – Você pensou em ser técnico? 

 

D.S. – Eu pensei. Eu fui técnico do Manaus, fui campeão no Ipiranga, há quinze anos que não era 

campeão. Fui campeão com o São José, há 23 anos que não era campeão. Mas, não apareceu 

ninguém. Agora, o culpado fui eu também, porque os caras nunca acreditavam em Dadá: “Dadá é 

brincalhão. Treinador tem que ser sério...”. Entendeu? E eu perdi muito com isso. As minhas 

brincadeiras não foram só o lado positivo não, teve negativo, entendeu? Eu não podia ser um 

manager, um diretor de futebol, hoje? Mas os caras: “Ah, o Dadá é muito brincalhão!”. Eu faço um 

sucesso tremendo na televisão em Minas Gerais, mas eu nunca pensei em ser o que eu sou hoje. 

Porque eu digo: “Ninguém acredita em mim, mesmo”. Eu fui para televisão, me chamaram lá, danei 

a contar caso, piada e gozar, brincar, aí o povo gostou. E me chamaram: “Põe o Dadá.”. Aí um dia 

faltou um cara lá, eu fui lá para fazer um programa, eu fiz e uma audiência violenta, porque o povo 

gosta do Dadá. Isso eu agradeço a Deus! E eu estou lá fazendo um sucesso tremendo na televisão, 

em Belo Horizonte. Eu nunca pensei que o meu estilo, brincalhão, de levar a coisa numa boa. A 

verdade, mas sempre botando um humorzinho, um humor gostoso e cristão, o povo gosta.  

 

J.A. – Dadá, o que você acha que te tornou um ídolo? Foram seus gols ou esse seu jeito de criar um 

personagem Dadá, que é tão popular e que é tão colado com o cotidiano das pessoas. 

 

D.S. – Você já falou. É esse lado Dadá. 

 

J.A. – Mais do que os gols? 

 

D.S. – Mais do que os gols. Quer ver uma coisa que me deixou mais famoso do que os meus gols? 

As minhas frases. Eu sou lembrado mais pelas minhas frases do que pelos meus gols. 

 



Transcrição                                                                                           
 

 55 

J.A. – Por falar em gol, Dadá, qual foi o gol que você considera mais bonito, eu queria que você 

relatasse aqui para a gente, quase que narrasse. Como um locutor de rádio: “Bola para fulano, bola 

para o Dadá!”. 

 

D.S. – Então, eu vou falar, vocês vão dizer que é mentira. Vão dizer que é sonho. Remo e 

Paissandú... 

 

J.A. – Não é o gol mais importante. 

D.S. – Não, o mais bonito. Remo e Paissandú. Tinham cinco anos que o Paissandú não ganhava do 

Remo, e me contrataram, eu fui, clássico. Três a zero, eu fiz três gols. O terceiro, eu peguei e dei 

oito dribles, coisa que eu nunca fiz na minha vida. O cara que estava narrando o jogo, falou assim: 

“Bola para o Dadá, driblou o primeiro – quer dizer, ninguém acredita –, driblou o segundo, driblou 

o terceiro, driblou de novo” – ninguém acredita, o cara está de gozação, era verdade. Só que os 

meus dribles eram loucos, porque mandaram uma bola em velocidade e eu entrei, em velocidade. O 

goleiro saiu, eu não tinha muita categoria, fui driblar o goleiro e dei um tapa na bola, e a bola foi na 

linha de fundo. Aí, eu sai correndo dei um carrinho e peguei a bola. Aí o cara veio... O Lola tem 

uma mania de driblar dando uns toques assim, aí eu digo: “Vou imitar o Lola”. Cortei para cá, 

cortei para lá, quando eu vi, eu estava na ponta esquerda do outro lado. Eu olhei, cortei para cá, 

cortei para lá, eu estava do outro lado. Eu já estava cansado, fechei o olho e meti um bicudo. E a 

bola foi no ângulo. Quer dizer, quem viu parece que foi consciente o bico. O bico foi de raiva, que 

eu já não tinha mais perna. Só que o cara “radiou” assim: “Bola para Dadá, driblou a arquibancada, 

driblou o vestiário, driblou o juiz, driblou o bandeirinha...”. O cara já ficou na sacanagem, o Dadá 

driblando. Eu dei oito dribles e fiz o gol. Aí os jogadores vieram me cumprimentar: “Dadá, que 

você faz gol tudo bem. Mas esse foi gol de Pelé”. Me gozaram ainda. Eu não acredito até hoje. Eu 

dei oito dribles. Nunca podia imaginar. Eu ficava assim... Porque o Lola pegava, fazia assim e fazia 

assim. Aí eu falei: “Eu vou imitar o Lola”. Só que o Lola fazia um corte deste tamanho, de 30 

centímetros, eu dava de 30 metros. Quando eu ia ver eu estava lá na bandeirinha de escanteio. E eu 

fiz o gol, mas o estádio veio a baixo. Porque ninguém podia imaginar que eu iria fazer aquilo, e 

muito menos eu. Foi o gol mais espetacular da minha vida. 

 

J.A. – Paissandú e Remo, três a um. 

 

D.S. – Três a zero. Paissandú e Remo. 
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F.H. – E depois, nesse período. Como você via o futebol, mais distante. Mesmo parado... Ou nesses 

lugares mais distantes. Via a Seleção da qual você fez parte, você chegou a acompanhar o Brasil nas 

Copas, torcia? 

 

D.S. – Bom, eu vou ser sincero. Inveja é pecado, eu acho que eu tenho inveja. Porque, eu vejo os 

caras... O cara não sabe bater lateral nem a 50 mil. O cara bate corner bem, ganha cem mil. Faz um 

gol, ganha 850. Eu fico pensando: “Nossa, mas os caras ganham muito”. Aí eu lembro que a gente 

fazia uma festa, tinha um fusquinha fazia uma festa. Hoje é carrão, caminhonete. Você chega no 

Atlético, Cruzeiro, Palmeiras... Cada carrão, não é? Aí, você vai fazer entrevista com o jogador, em 

um triplex. Então, os caras ganham muito. Então, quando esses caras perdem gol, eu penso: “Se 

fosse Dadá era gol”. Então, que Deus me perdoe essa inveja, no bom sentido, mas a gente sofre. 

Outro dia brincando com a minha filha Raquel, eu falei: “É, filhinha eu devia estar jogando hoje. 

Deus não me olhou, não”. Minha filha falou: “Pai, não fala isso não. Deus te olhou sim. Você viu 

de onde você saiu e onde você chegou? Você era um bandido, e olha onde você está hoje. 

Respeitado no Brasil. Você é uma referência, você é um exemplo”. Aí a lágrima correu, falei: 

“Desculpe Deus, você é bom demais para mim, me deu saúde, me deu quatro filhos maravilhosos, 

me deu cinco netos. O povo, onde eu passo, em qualquer lugar do Brasil em que eu passo, o cara me 

olha: “É o Dadá”. E me reconhece. Então, isso é uma dádiva de Deus. 

 

J.A. – Dadá, uma outra curiosidade que eu tenho, assim, com os jogadores. Você se colocou esse 

apelido: Dadá. Mas, lá no... Entre os jogadores, uma das maiores brincadeiras que tem é de botar 

apelido um no outro, quais outros apelidos você recebeu no futebol? 

 

D.S. – Não, eu... O primeiro apelido que eu tive no Atlético, foi Jacaré. Porque eu casei e estava em 

lua de mel, e estava com as pernas bambas e caia toda hora [risos]. “Esse cara está parecendo um 

jacaré”. E me apelidaram de Jacaré, eu queria morrer. “Ô, Jacaré!”. “É a sua mãe, seu desgraçado”. 

E pegou Jacaré, aí quando eu estava vendo que ia pegar “Jacaré”, aí me botaram “Peito de aço”. Aí 

eu gostei de “Peito de aço”, não é? 

 

J.A. – De onde vem “Peito de aço”? 

 

D.S. – “Peito de aço”, era porque eu trombava, o que estava na minha frente eu levava. Eu era 
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muito burrinho. O que estava na minha frente eu passava por cima, aí botaram “Peito de aço”. Mas 

aí, o Vavá na Copa de 1958 era tachado de “Peito de aço”, aí eu falei: “'Peito de aço' não é legal, eu 

estou tomando dos outros, esse é do Vavá”. Aí foi quando eu lancei “Dadá”, depois eu lancei 

“Maravilha”, depois “rei Dadá”, todos pegaram.     

 

 F.H. – Dadá, você falando do seu jeito de jogar e etc. Hoje você consegue ver alguém que jogue 

parecido com o Dadá? 

 

D.S. – Ah, eu não vejo ninguém parecido com o Dadá, porque nenhum deles começou com 19 anos, 

não é? Os caras já tem afinidade com a bola. Já tem uma certa técnica, eu comecei tardiamente. E 

eu não comecei por prazer não, eu comecei, como eu te falei, por um prato de comida. A primeira 

frase que eu fiz foi essa: “Estou aqui por um prato de comida”. Então, é dificil por que eles já tem 

afinidade com a bola, eu não tinha nenhuma. Eles já chamam a bola de você, eu chamava a bola de 

“vossa excelência”, a diferença é grande. 

 

F.H. – Dadá, nós já estamos caminhando para o fim... Nós estamos chegando perto de 2014, em 

2014 o Brasil vai receber a Copa. Consegue fazer uma... Qual expectativa que você tem, o que você 

acha? 

 

D.S. – Olha, vou te contar, estou pedindo a Deus, para que tenha resolvido a situação do Brasil, que 

é caótica, quanto aos hotéis, aeroporto, palco de jogo, que eu chamo de retângulo periférico 

verdejante. E, uma coisa, mesmo sendo atleta, eu fico sentido. De 500 milhões, 400 milhões aí, 

tirando do povo, o povo sem hospitais, sem leito, sem remédio. O futebol é uma diversão, mas o 

povo precisa de mais segurança e mais saúde, e eu estou preocupado com isso tudo, estou achando 

uma injustiça. Agora, se estão tirando dinheiro do povo para botar nos estádios, que faça o melhor. 

Estão falando que a inauguração da Copa vai ser no “Fielzão”,40 ainda estão naquele fedor, daquele 

lixo, que aquilo lá é uma lixeira. Será que eles vão fazer um estádio ali? E eu estou preocupado com 

a estrutura do futebol brasileiro. E, depois, a mentalidade do futebol brasileiro, de grana. Hoje... Eu 

lembro, na minha época, quando se falava de ir para a Seleção Brasileira, orgulhoso. Hoje qualquer 

um vai para a Seleção Brasileira, basta ter empresário. O cara com um bom empresário vai para a 

Seleção. E, você vê as convocações que nós temos de jogadores que estão na Europa, de produção 

                                                
40 Estádio do Corinthians que começou a ser construído em 2011, no bairro de Itaquera, para a Copa do Mundo de 

2014. 
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duvidosa, sendo convocados. Você nem acredita: “Mas, esse cara foi convocado? Qual o critério 

para ele ser convocado?” Entendeu? Hoje qualquer um vai para a Seleção, antigamente para ir para 

a Seleção o cara tinha que ser fera, tinha que ser craque, tinha que ser bom. Ou tinha que ser 

especialista em alguma coisa. Pelo menos, o cara era ótimo para lançar, ótimo para cruzar, ótimo 

para dar “porrada”, sei lá. Ele tinha que ser ótimo em alguma coisa. Hoje, o cara quebra galho em 

qualquer lugar e vai para a Seleção. Mas, até aí tudo bem. Eu estou com medo do futebol brasileiro, 

é que no futebol brasileiro eles estão privilegiando muito a parte física, força. O jogador, na minha 

época, tinha um corpo lindo, que mulher ia ao campo para ver bunda de jogador, perna de jogador. 

Hoje, eu tenho 65 anos, eu vou aos clubes aí, meu filho, a minha bunda é menor do que a maioria 

das bundas dos jogadores, porque tem cara com cada bunda que não cabe no vídeo. Tem jogador 

com barriga, na minha época não tinha, era só tanquinho. Hoje tem jogador de barriga! No Atlético 

mesmo, sai o jogador do juvenil, com dois anos de profissional, o cara está desse tamanho. Os caras 

estão privilegiando peso. Fazendo peso. Peso, para mim, é recuperação de contusão. Hoje, o jogador 

faz peso. Entendeu? E a habilidade? Bola mesmo você quase não vê. Só vê cruzando na área e 

chutando para gol. Você não ver fazer “um, dois”, ou fazer um “triângulo”, um “oito”, o jogador 

tocar, deslocar. Não tem mais... Hoje, para marcar um time é fácil. E hoje, também, não existe mais 

disparidade: “Ah, o Palmeiras vai ganhar do Atlético Goianiense”. Não vai não, o Palmeiras pode 

perder do Atlético Goianiense lá no Pacaembu. O Flamengo perdeu para o Bahia lá no Rio. Não 

tem mais isso não. Na minha época, Bahia, Coritiba, ia jogar contra o Atlético no Mineirão, eram 

três pontos que eu contabilizava. Pelo menos um gol, dois gols. Eu sabia os jogos que eu ia fazer 

gol. Hoje não, hoje está difícil em todo lugar. O futebol está muito igual, porque os esquemas estão 

todos iguais, não existe mais um Ademir da Guia, um Rivelino, um Zico, um Romário, não existe. 

Não existe um Reinaldo, um Tostão. 

 

F.H. – Nem um Dadá, né? 

 

D.S. – Ah, Dadá é impossível! Entendeu? Não existe mais. Um Dinamite, não existe. 

 

J.A. – Eu estou encantado, eu só agradeço ao Dadá e agradeço a vocês aqui, por ter podido ouvir 

tantas histórias e tamanha inteligência de pensar o futebol brasileiro e se pensar como um jogador, 

se pensar como um homem espetáculo, para mim foi um deleite. Muito obrigado. 

 

D.S. – Muito obrigado. E eu agradeço a Deus por mais essa parada. Receber essas palavras de um 
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homem famoso desses. Eu, aos sessenta e cinco anos já estou caducando, já estou partindo para o 

Alzheimer e aí, umas palavras dessas! É mais uma grandeza para eu lutar pelos dias de cada... 

 

F.H. – Então, em nome da Fundação Getúlio Vargas, CPDOC – São Paulo, e ao Museu do Futebol, 

muito obrigado Dadá, pelo seu depoimento. 

 

D.S. – Agradeço a Deus. 

 

[FINAL DA ENTREVISTA] 

 

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


