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B. B. - Tudo o que vier, o que der na telha, como se diz. [risos] 

 

J. M. - É, eu tive algumas coisas tristes na minha trajetória, não é Eu tive um irmão 

que eu tinha, eu mal lembro dele, tinha dois, três anos, ele caiu de uma janela e 

morreu. Uma janela baixa, assim, caiu de mau jeito e morreu. Fez um hematoma 

grande aqui, ele morreu em 1937, veja, cuidaram do hematoma aqui, ele tinha 

fraturado o baço. E morreu por causa disso. Mas vamos lá, vamos falar de coisas 

alegres, vai, larga a brasa aí. 

 

B. B. – A gente pode falar de tudo [risos]. 

 

J. M. – Podemos começar então? 

 

B. B. – Vamos começar. 
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B. B. - Pepe, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Estamos muito felizes e 

honrados em você ter aceito o nosso convite. Eu pediria que o senhor começasse 

falando a sua data de nascimento e o local. 

 

 

J. M. – Muito boa tarde, um abraço, é um prazer participar desse projeto. Dizer que eu 

me chamo realmente José Macia. Deveria ser José Macia Filho, porque meu pai 

também tinha o mesmo nome, mas por um erro na hora da certidão do meu 

nascimento eu fiquei só com o mesmo nome do meu pai. E eu nasci em Santos, na 

Rua João pessoa, uma rua naquela época residencial, hoje é uma rua bastante 

comercial de Santos, no dia 25 de fevereiro de 1935, estou com 76 anos hoje. Nasci 

numa segunda-feira de carnaval. Os foliões brincavam e a minha mãe estava dando à 

luz, embora eu não seja carnavalesco, assisto na televisão o carnaval, mas nunca fui fã 

de muita farra não. Meu pai se chamava José Macia, como eu falei, minha mãe 

Clotilde, Clotilde Arias Macia. Tive dois irmãos, Silvio e Mário, ambos já falecidos. 

Segura um pouquinho aí ou não? Deixe eu tomar água [pausa]. Quer começar de 

novo, não? 

 

D. A. - Não, pode seguir. 

 

J. M. – Então, eu nasci em Santos. Aos sete anos meu pai, meu pai, ele trabalhava em 

uma mercearia em Santos. Espanhol, tanto meu pai como minha mãe, descendência 

espanhola, são de lá mesmo, nasceram na província de Mandim, na cidade de 

Ourense, próximo a Vigo, na Espanha, e vieram para o Brasil e aqui se conheceram e 

casaram. Então meu pai comprou, quando eu tinha sete anos de idade, meu pai 

comprou uma mercearia em São Vicente, e para São Vicente, é próximo a Santos, é 

na baixada também, e para São Vicente nós nos mudamos. Como eu falei eu tinha o 

meu irmão Mário e o meu irmão Silvinho, ambos já falecidos. O Silvinho morreu em 

1937, num acidente triste na época, ele caiu, brincando, assim, jogando botão com os 

meninos, ele estava assistindo, estava até irradiando um jogo de botão, tinha dois 

meninos jogando botão, e ele estava trepado na janela, uma janela de um metro e 

meio, dois metros, mas ele caiu de mau jeito e fraturou o baço, e acabou falecendo. 

Isso aí foi uma tragédia para a minha família, principalmente para a minha mãe. A 

minha mãe, depois disso, nunca mais voltou a ser a mesma. E conforme eu falei, 
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quando eu tinha seis anos fomos para São Vicente, e lá meu pai comprou a mercearia 

central, meu pai era o “bam bam bam” lá da redondeza, sabe? Era um espanhol muito 

conhecido, os amigos dele gostavam muito dele, agora vender fiado ele não vendia. 

Aliás, ele vendeu muito fiado, ele apanhou bastante por causa disso [riso], mas depois 

teve uma época que ele parou de vender, e ele era um espanhol bravo. De vez em 

quando eu vi ele pegar uns caras e pegar pelo pescoço e jogar fora da mercearia, 

quando o cara começava a beber muito, aí enchia a paciência [riso], meu pai era 

assim. E eu fui criado, fomos praticamente criados eu e o meu irmão Mário, minha 

mãe e meu pai, os quatro, em São Vicente. E aí eu mostrei uma certa aptidão para 

futebolista, desde pequeno realmente eu jogava bem. Primeiro com bola de borracha, 

aquelas bolas de camurça, e tal, depois fui crescendo e as bolas foram crescendo 

também, do futebol, até que aos dezesseis anos eu fui fazer um teste no Santos. Eu já 

jogava bem em São Vicente, então fui com um goleiro chamado Cobrinha, ele era o 

goleiro do infantil onde eu jogava lá no Continental, e o Cobrinha me levou para fazer 

um teste no Santos, ele já estava jogando no Santos. E aprovei logo no primeiro 

treino, eu aprovei e assinei a inscrição como atleta do Santos. Me lembro que com 

dezesseis anos cheguei em casa muito contente, e deixei meu pai: “pai, assinei a 

inscrição, fiz um gol no treino, um gol muito bonito [risos], e assinei inscrição com o 

Santos, e agora não vou precisar mais pagar ingresso para entrar no...”.  Veja lá coisa 

de menino mesmo, para ver os profissionais jogarem, me deram uma carteirinha já de 

integrante do departamento amador do Santos, isso aí foi para mim uma grande 

alegria, um grande prêmio. Com dezesseis anos eu comecei no infantil, juvenil, e fui 

subindo, todo ano eu subia uma categoria até chegar na equipe profissional, dezenove 

para vinte anos. Mas fui um garoto normal, gostava muito de soltar balão, empinar 

papagaio, pipa, não é, que chamavam. Jogar bolinha de gude, rodar pião, e 

principalmente jogar bola. O papai Noel lá em casa [risos], o meu pai quando virava 

assim na esquina, ele vinha cheio de presentes, tinha encontrado o papai Noel na 

esquina, no Natal, “encontrei o papai Noel na esquina ele trouxe tudo para vocês 

aqui”. Principalmente vinha sempre uma bola para mim [risos]. E assim foi a minha 

infância feliz, até a me tornar depois um jogador profissional. Eu estudei em vários 

colégios, cheguei a fazer até a faculdade, e me formei como técnico de futebol, 

professor de educação física, na faculdade de Santos, onde se formaram Pelé, Leão, e 

alguns outros grandes jogadores. 
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D. A. – Conta um pouquinho, como que era você dentro dessa brincadeira, você 

jogava bola, mas jogava bola aonde em Santos, em São Vicente? Tinham uns campos 

na rua, em uma praça? 

 

J. M. – É, eu jogava na rua, mas nós tínhamos lá em São Vicente um campo muito 

bom, era chamado [riso], temos o Maracanã, temos o Pacaembu, temos o Morumbi, e 

lá era o areião, era um campo de areia, duas traves feitas de bambu, que a gente 

mesmo fazia, ou os pais, os garotos mais velhos faziam, e ali naquele areião a gente 

“punha para quebrar” mesmo, jogávamos o dia inteiro. Eu me lembro que meu pai 

tinha essa mercearia, e o areião era lá embaixo, a mercearia era aqui em cima, e o 

areião era lá embaixo, e quando dava seis e meia, sete horas, começava a escurecer, o 

meu pai vinha ali num muro, e ele fazia assim [som de assobio], ele assobiava [riso], 

aí, nós lá na pelada, e ele fazia assim [risos], para a gente vir. Estava na hora da janta, 

estava na hora de fechar a venda, e ele queria que a gente voltasse rápido, meu pai era 

disciplinador. 

 

B. B. - E na escola, também jogava-se futebol? 

 

J. M. - Também jogava, na escola, na hora do recreio, bola de borracha, ou qualquer 

bola de meia, tinha que fazer a bola de meia, e eu era sempre, modéstia à parte, um 

dos destaques. O pessoal já falava: “esse garotinho aí tem jeito, tem jeito para futebol, 

de repente ele é capaz de ser jogador”. Só que eu só chutava com a esquerda, a direita 

era só para pegar o bonde, naquela época tinha bonde. E a direita, para você ver a 

minha carreira de futebolista, como profissional eu marquei aproximadamente 

quinhentos gols, quatro foram com a perna direita. Então, acho que uns sete ou oito de 

cabeça, e o resto tudo com a perna esquerda. A perna esquerda está aqui [risos], 

graças a Deus firme, e a direita dói [risos]. O pessoal pergunta: “por que dói o joelho 

da perna direita, fez só quatro gols?!”. Mas era perna de apoio, a que aguentava o 

tranco da perna esquerda. Mas foi, voltando à minha infância, uma infância muito 

feliz, aproveitei como os meninos devem fazer. Não havia, naquela época, esses 

problemas seríssimos de drogas, esses negócios, na época nem maconha não havia. A 

maioria, dezoito, dezenove anos, às vezes o rapaz começava a fumar cigarro. Eu 

nunca fumei, e também nunca bebi, apesar de morar, como falei, em um bar, em uma 

mercearia. Meu pai vendia meio a meio, vermute, cachaça, mas eu nunca bebi. Se eu 
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tomei, sinceramente, se eu tomei meia dúzia de cervejas na minha vida inteira é 

muito. É só refrigerante. 

 

D. A. - E você acompanhava o futebol pelo rádio? Enfim... 

 

J. M. - Pelo rádio, aqueles radiões grandes [riso]. 

 

D. A. - Vocês além de gostar de jogar, você também... 

 

J. M. - Eu era fanático por futebol, gostava muito de ouvir rádios e os grandes 

locutores da época. Não vou nem falar o nome, porque foram tantos, foram muitos, 

mas acompanhava sempre. E até que aos dezesseis anos eu fui fazer teste no Santos, 

já gostava muito do Santos. Mas havia uma outra equipe que eu também gostava em 

Santos que era o Jabaquara. O meu pai era espanhol, e o Espanha era o nome do 

Jabaquara. Até que depois, quando aconteceu a guerra, o Espanha teve que mudar de 

nome para Jabaquara, porque não podia, problema da guerra. Mas no Santos eu me 

realizei, comecei no infantil e fui subindo. Fui para lá com o Cobrinha, e com um 

outro jogador também, que ficou muito famoso depois, já não está mais com agente, o 

Del Vecchio1, foi centroavante do Santos, como foi centroavante do Milan, do Boca 

Juniors. E eu e o Del Vecchio no juvenil do Santos, de 1952, 53, foi campeão 

disparado. Se o juvenil marcou sessenta gols, o Del Vecchio marcou trinta e eu 

marquei cinquenta e oito. Perdão, marquei vinte e oito. Fazíamos cinquenta e oito 

gols os outros faziam o restante, dois gols. Porque a gente realmente fazia muito gol. 

Mas foi uma época que vale a pena lembrar.  

 

B. B. – Você falou dos seus pais, os seus avós você chegou a conhecer? 

 

J. M. – Espanhóis, você tem que ver que meu pai e minha mãe vieram para cá, 

naquela ocasião, de navio. Aqui se conheceram, casaram. Agora, depois, em 1959, eu 

tinha vinte e quatro anos de idade, e com o Santos fui em uma excursão à Espanha. E 

aí nós fomos jogar em La Corunha, e La Corunha era o lugar mais próximo que nós 

poderíamos ter perto de onde viviam os meus pais, Ourense, Mandim. E acontece que 

                                                        
1 Emmanuele Del Vecchio 
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meus tios e primos, naquela época, sabiam que o Pepe, sobrenome, José Macia, era 

descendente de espanhóis, e foram ver o jogo em La Corunha. Interessante que nós 

jogamos, veja o prestígio do Santos, e o do Botafogo também. O Santos jogou em La 

Corunha, pelo troféu Teresa Herrera, contra o Botafogo do Rio. Garrincha, Didi, 

Zagallo, Quarentinha, Amarildo, e o Santos ganhou de quatro a um, e eu fiz dois gols, 

eu joguei bem essa tarde. E meus primos e tios que estavam lá vendo o jogo ficaram 

muito contentes. E eu sei que acabou o jogo, eles me colocaram em um carro e eu fui 

lá no povoado onde eles moravam, foi praticamente seis horas de carro. Eu pedi 

licença para o Santos, porque só havia jogo na semana seguinte, tal, e passei lá uns 

dois, três dias com eles. E lá eu tive o prazer, a satisfação de conhecer a minha avó. A 

minha avó ia fazer 90 anos [risos]. Você vê que coisa bonita que o futebol nos 

proporciona. Foi gratificante, foi até certo ponto um sacrifício que eu guardo na 

lembrança até hoje, um sacrifício carinhoso, no caso. Valeu a pena. 

 

B. B. – Então, por parte da sua família a ideia de jogar futebol, ser jogador de futebol 

profissional, como é que ela foi vista? 

 

J. M. - Eles não queriam, não.  

 

B. B. – Não queriam? 

 

J. M. - Não, não. Meu pai queria que eu tomasse conta da mercearia ali [risos]. Ficava 

mais para o meu irmão Mário, porque eu queria era saber de jogar bola. Mas o meu 

pai, na época, infelizmente o jogador de futebol não tinha boa fama aquela época, por 

volta de 1950, por aí, quarenta e poucos, colocavam isso na cabeça das pessoas mais 

antigas da época: é, jogador de bola é malandro, que não trabalha, que não sei o que, 

mas a profissão era essa. A profissão de futebolista que hoje, internacionalmente, que 

é conhecida e recebida com muito carinho, os grandes ídolos do Brasil hoje em dia 

são futebolistas. Mas naquela época não, por isso eu tive uma certa rejeição. Meu pai 

queria que eu ficasse ali na beira do balcão servindo meio a meio, e depois ele 

começou a servir, também tinha refeições, mas eu não levava jeito pra coisa não. Meu 

irmão Mário sim, meu irmão deu seqüência, ficou lá, trabalhou, apesar de ter estudado 

também, mas eu não, sempre dava um tempinho. Aí quando o meu pai viu que 

realmente eu tinha aptidão para o futebol, jeito, estava levando coisas, o pessoal do 
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Santos foi lá falar com ele, o Fluminense me quis, eu com dezessete, dezoito anos, o 

Fluminense me quis para levar para o Rio de Janeiro, foram diretores do Fluminense, 

aí meu pai ficou assim certo que era uma profissão digna, e aí ele concordou. Anos 

depois, campeão mundial de 1958, ele foi no Rio de Janeiro, já velhinho, tal, com a 

minha mãe [riso], e passearam, e viram que realmente o Pepe estava na profissão 

certa e correta.  

 

D. A. - Mas seu pai acompanhava jogo de futebol, ou ele não era um torcedor assim 

fanático como você? 

 

J. M. – Ele não ia no campo, ele foi pouquíssimas vezes, foi umas três ou quatro vezes 

só.  Então nós tínhamos uma mercearia lá em São Vicente, e tinha televisão. Naquela 

época quase ninguém tinha televisão, então passavam os jogos lá na televisão, enchia 

de gente assim para ver, e quando jogava Santos e Corinthians, por exemplo, o 

Corinthians fazia um gol, os caras batiam na mesa, e meu pai [risos], eu falava para 

eles terem cuidado que meu pai tinha uma garrucha [risos]. Ele tinha uma garrucha, 

ele só disparava aquela garrucha em 31 de dezembro. Puxava o gatilho dez vezes, 

primeiro de Janeiro saia o primeiro tiro [risos]. Mas era assim, o meu pai, e a minha 

mãe era já grande companheira, viveram muito tempo juntos. Minha mãe já era 

tranquila, quietinha, e o meu pai, quando alguém, algum bêbado enchia muito a 

paciência dele, ele encurtava a distância mesmo, viu [risos]. Aí eu me lembro uma 

vez, ainda falando do meu pai, houve um jogo, Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, 

eu não sei por que, mas na ocasião as emissoras de rádio - a televisão não transmitia 

ainda - as emissoras de rádio, elas fizeram uma greve com relação ao futebol. Não sei 

qual foi o problema na época, ninguém transmitiu o futebol dessa rodada do 

Campeonato Paulista. E o Santos estava jogando com o Corinthians na Vila, então as 

rádios davam, assim, de duas em duas horas, de uma em uma hora, uma notícia: 

“atenção, no Pacaembu, tal, o São Paulo está ganhando do Juventus, um a zero. E na 

Vila Belmiro, um para o Corinthians, zero para o Santos”. E ficou aquilo, o meu pai e 

o meu irmão lá no bar sem saber o resultado, e não falaram mais nada. Eu andava de 

circular vinte e dois, não tinha carro não, era ônibus mesmo [riso]. Eu não tinha carro. 

Isso foi por volta de 1958, por aí, tinha vinte e três anos. Aí eu cheguei. O ônibus 

parava, meia hora do campo do Santos até São Vicente. Parou o ônibus, desci 

próximo a minha casa, e meu irmão foi correndo: “Pepinho, Pepinho, como é que foi 
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o jogo, estava um a zero para o Corinthians”. Eu digo: “foi um a um”. “Quem fez o 

gol?”.  “Eu”. [risos]. Foi lindo! [risos]. O Rafael tinha feito o gol do Corinthians, e eu 

fiz o gol do Santos. Então aquele: “eu!” Aí meu irmão foi correndo para o bar: “pai, 

um a um, Pepinho empatou o jogo”. O velho só falou assim: “boa”. [risos]. Era assim 

[risos]. 

 

B. B. - Mas então, aquilo que você contou em casa, logo depois que você foi 

aprovado no Santos, depois do teste, que não ia mais pagar, você freqüentava então a 

Vila Belmiro, gostava de assistir aos jogos? 

 

J. M. – Frequentava, eu gostava de assistir os jogos. Eu tinha um sonho de me tornar 

profissional. Claro que, em princípio, meus pais: “Pepinho é inteligente, vai ser 

engenheiro, não sei o que”, mas depois eles viram que o meu caminho era para o 

futebol. E felizmente deu certo. 

 

B. B. – Tinha algum jogador que te inspirava, como modelo, como ídolo na época? 

 

J. M. – Tinha, eu tinha, no Palmeiras, Sociedade Desportiva Palmeiras, o meu grande 

ídolo, porque eu achava que eu jogava muito parecido com ele, eu ia ver, quando o 

Palmeiras ia jogar em Santos, eu ia ver o Palmeiras jogar por causa do Canhotinho. 

Ele foi um jogador, chegou a jogar na Seleção Brasileira, mas não chegou a ter o 

destaque que o Pepe teve, mas era um jogador que tinha uma canhota sensacional. E 

eu me inspirei muito no Canhotinho. E tinha no Santos depois um ídolo que foi o 

Antoninho também. Antoninho chegou a ser treinador do Santos, foi um grande 

jogador, e depois foi meu treinador no Santos Futebol Clube, Antoninho também foi 

um jogador fantástico. Mas o meu primeiro grande ídolo foi o Canhotinho do 

Palmeiras.  

 

B. B. - Quando aconteceu a Copa do Mundo de 1950, você tinha quinze anos. 

 

J. M. - Tinha. 

 

B. B. - Você tem alguma lembrança dessa Copa?  
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J. M. - Lembro, eu lembro porque, sabe o que eu estava fazendo? O Brasil estava 

jogando com o Uruguai e eu estava jogando bola lá no areião. Quinze anos de idade e 

eu estava jogando bola, e o pessoal falou: “está um a zero, o Friaça2 fez um gol”. 

Daqui a pouco o cara falou: “um a um, Schiaffino3 empatou”. Então nós ficamos lá 

jogando bola, e daqui a pouco o cara, um dos meus amigos um pouco mais velho 

falou: “o Uruguai ganhou de dois a um, Ghiggia4 fez o gol da vitória. Eu me lembro 

que foi, assim, uma mini tristeza, a gente não sabia ainda o que significava aquilo no 

desenvolvimento do futebol brasileiro, porque depois de 1950 o Brasil teve que se 

recompor dessa tragédia, porque foi uma tragédia mesmo no Maracanã que aconteceu, 

até que eu consegui participar, 1958 e 1962, da recomposição do prestígio do futebol 

brasileiro, no futebol mundial. Agora foi, essa de 1950 foi doída, eu tinha quinze anos 

de idade mas já senti o baque. 

 

D. A. – Você acompanhava a Seleção Brasileira, ou era mais indiferente assim? 

 

J. M. – Não, eu acompanhava, na época não televisavam todos os jogos, era um ou 

outro. Ao que me parece, em 1950 não tinha nem televisão. 

 

D. A. – Não. 

 

J. M. – Não tinha nem televisão, foi depois de 1960. Exatamente, não televisavam os 

jogos, é só pelo rádio, então era, apesar de ser ótimo agora, ter televisão, coloridas, 

enormes, o rádio era um pouco mais emocionante [riso], porque você tinha que 

imaginar o que está acontecendo. Então, puxa vida, era interessante ver aí dez, doze 

pessoas em volta de um rádio, ouvindo os jogos. 

 

B. B. – Mesmo nesses torneios sul-americanos que o Brasil jogava, existia um 

interesse das pessoas em acompanhar pelo rádio? 

 

J. M. – Sul-Americano? 

 

                                                        
2 Albino Friaça Cardoso 
3 Juan Alberto Schiaffin 
4 Alcides Edgardo Ghiggia 
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B. B. – É. 

 

J. M. – Eu acompanhei o Sul-Americano de 1949, eu tinha quatorze anos, o Brasil foi 

campeão. Acompanhei também. Como eu falei para você, eu gostava muito de 

futebol, e me lembro desse pessoal de 1949, e muitos foram aproveitados na Copa de 

1950.  

 

D. A. – E quando você se imaginava, assim garoto, “eu quero ser jogador de futebol”, 

você imaginava também que ia jogar na Seleção Brasileira, ou isso não era uma coisa 

assim que você desejava? 

 

J. M. – O meu primeiro desejo, realmente, era ser de jogador de futebol. Eu me sentia 

bem fazendo isso, sabia que jogava bem. Agora, não vou dizer, ser tão otimista assim 

que eu ia pensar em chegar em Seleção Brasileira. Porque a gente, se visse o pessoal 

de 1950, Jair, Zizinho, Danilo, jogadores extraordinários: “será que eu farei parte de 

um grupo desses?” Eu pensava em ser um grande jogador, e no fim acabei jogando 

com o Jair, com o Zizinho, joguei com eles, o Jair foi lá no Santos, ele era veterano, 

nos ajudou muito na era que começou o desenvolvimento do Santos, a era Pelé, e o 

Zizinho, joguei com ele na Seleção Brasileira, então foi gratificante. Meu primeiro 

jogo na Seleção Brasileira eu joguei muito bem. Nós fomos jogar na Argentina, e o 

Flávio Costa me convocou. Eu tinha vinte e um anos, e o Flávio Costa, que era o 

técnico na época, me convocou e o jogo foi zero a zero, na Argentina, mas eu joguei 

muito bem. Eu entrei no segundo tempo, chamava-se o ponta-esquerda Ferreira, era 

do America do Rio, e eu entrei no lugar do Ferreira, e o Ferreira não jogou bem, e eu 

me saí muito bem. E daí para frente eu passei a ser convocado sempre. Eu joguei do 

lado do Zizinho, o Zizinho era o meia-direita, eu falei: “meu Deus, que coisa!” [risos]. 

O Zizinho era o Pelé da época. Claro, o Pelé foi mais além, mas o Zizinho era o 

jogador da época mais conhecido do futebol brasileiro. 

 

B. B. – E a descoberta da sua oposição, atacante, como é que foi isso? 

 

J. M. – Olha, é o tal negócio, quando eu fui treinar no Santos, no infantil, eu era meia-

esquerda, eu jogava bem na meia-esquerda, mas o Salú, eu vou explicar para vocês 

quem era o Salú, o Salú era o técnico das categorias de base do Santos. Ele tinha dois 
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empregos, muito interessante, porque ele era o motorista da casa Rosário, uma casa 

funerária que tem em Santos. Então, o Salú era muito conhecido porque ele fazia mil 

coisas, ele era o chefe da banda da torcida do Santos Futebol Clube [imitação da 

banda], dia de jogo ele tocava a banda, organizava a banda, e tinha essa outra 

profissão um tanto diferente, ele era motorista da casa Rosário, então ele levava os 

defuntos para cima e para baixo [risos]. Às vezes ele ia dar o treino no Santos Futebol 

Clube, nas categorias... O Santos não tinha c. t.5, tinha que ir lá na Vila Belmiro, então 

às tardes, umas duas vezes por semana, à tarde, a gente treinava lá na Vila Belmiro, e 

ele deixava o carro, às vezes com o falecido ali esperando, e ia dar o treino para 

depois levar o fulano para a casa funerária [risos]. Então o Salú foi quem me 

descobriu, eu fui treinar no Santos ele viu: “esse garoto leva jeito”. Já assinei a 

inscrição, no mesmo dia, e essa história vocês já sabem. Ai fui, no ano seguinte, isso 

foi em 1951, no ano seguinte o Salú voltou a ser massagista e tudo, e o Lula6 chegou, 

o Lula foi o grande treinador da época do Santos, e ele chegou em 1952 para ser 

treinador das equipes de base do Santos. E aí, 1953, 1954, o Lula foi chamado para a 

equipe de cima, profissional, e lembrou de mim, como lembrou do Del Vecchio e de 

outros jogadores, Pagão7, e fomos lançados na equipe titular. 

 

D. A. – Como que era a sua rotina? Vocês ia para a escola à tarde, de manhã e 

treinava todo dia? Como que era essa vida? 

  

J. M. – É, meus pais me, para ter um bom entendimento, eu estudava de manhã para 

poder treinar à tarde. 

 

D. A. – E treinava todos os dias? 

 

J. M. – Não, não, na equipe de base treinava duas vezes por semana, aí no 

profissional, quando eu comecei a ser já semi-profissional, já tinha que treinar todos 

os dias. Então era assim: meus estudos era de dia, depois eu comecei também a 

estudar à noite, que facilitava um pouco mais. Estudei em São Vicente, estudei em 

Santos, Colégio Martin Afonso em São Vicente, Tarquínio Silva, em Santos. Não fui 
                                                        
5 Centro de treinamento 
6 Luis Alonso Peres, o Lula 
7 Paulo César Araújo, jogador. 
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um bom aluno [risos], apesar de ser um cara até certo ponto inteligente, mas eu era 

um pouco folgado. O negócio de futebol me envolveu de tal maneira que me 

preocupava mais com quem ganhou Santos e Palmeiras, Santos e Corinthians do que 

sobre a raiz quadrada de vinte e cinco [risos]. E depois tive até, no colégio Tarquínio 

Silva, dona Gisele, era minha professora favorita, professora de francês. E eu gostava 

de francês, eu não era bom em inglês, e era bom em francês, interessante, não é? E 

francês é mais difícil, sabe? E a dona Gisele era professora de francês. Era uma 

professora bonita, vistosa, de óculos. E me lembro depois, isso aí eu era, como falei 

para vocês, eu era dezesseis, dezessete anos. Depois eu soube que a dona Gisele soube 

que o José Macia, o Pepe, tinha sido aluno dela, e foi um dia lá na Vila Belmiro para 

me conhecer, inclusive, como eu falava que era minha professora preferida, acabaram 

fazendo uma reportagem com ela [risos], e ela ficou muito emocionada. Além do mais 

ela era torcedora do Santos. 

 

B. B. – E você se profissionaliza, então, por volta de 1954, com vinte anos de idade? 

 

J. M. – Isso, foi. 

 

B. B. – É isso? 

 

J. M. – É, dezenove para vinte anos, aí eu comecei a ser das equipes mistas do Santos. 

A equipe mista é uma equipe que vão quatro, cinco profissionais, o resto de amadores, 

e eu comecei já, até que uma vez o Santos foi fazer um jogo com uma equipe mista lá 

em Botucatu, e eu entrei no segundo tempo, soltei uma bomba lá que fiz um golaço. 

Ganhamos de três a um, e quando eu voltei, o treinador do Santos na época, foi um 

italiano, ele ficou muito pouco tempo na Vila Belmiro, chamava-se Giuseppe Otina. 

O Santos, antes do Lula assumir, contratou esse italiano. Ele ficou lá dois meses, ou 

três meses, e eu tenho que ser grato a ele, porque foi ele que me, ele soube que eu 

tinha feito esse estrago nesse jogo em Botucatu, e ele [risos] me colocou no jogo com 

o Fluminense, no primeiro time no Pacaembu, eu tinha dezenove para vinte anos, e o 

Santos perdeu esse jogo. Mas eu entrei faltando quinze, vinte minutos, a televisão já 

focalizou esse jogo, e acontecia que o Fluminense ganhou de dois a um. Então, foi 

quando eu cheguei em São Vicente, eu tinha meus amigos, como tenho, alguns já 

faleceram: Fausto, Sebinho, [inaudível] (32:34), Geléia, meus amigos de infância 



Transcrição                                                                                                         
 

 

14 

14 

estavam, logicamente, torcendo para mim. Então [riso], o Fausto falou assim: “Pepe, 

você entrou e entrou bem, agora tome mais cuidado a próxima vez que tu vai entrar, 

como é que você fica coçando o saco [risos], na hora de entrar em campo você estava 

coçando o saco [risos]”. Falei: “vai ver que eu estava nervoso, passou despercebido”. 

[risos] 

 

D. A. – Tem uma história que você conta no seu livro disso, que você também jogou 

naquele Clube Recreativo Continental, que não chamava Continental, não é? Foi uma 

fusão, como é que foi esse Comercial? 

 

J. M. – É, era Comercial Futebol Clube, e é um time vermelho e branco. Na minha 

infância tinha o Comercial, que tinha sido fundado pelo meu irmão Mário. E tinha o 

arquirrival que chamava-se Vila Melo. Então quando jogava Comercial e Vila Melo 

ali em São Vicente, geralmente saia confusão, o jogo acabava em, felizmente na 

época não havia esse negócio de navalha, de faca, ou qualquer coisa, não havia arma, 

mas saia no soco [riso]. Então, o Comercial e o Vila Melo, um dia, por intermédio do 

meu irmão e do Reinaldo Machado, que era do Vila Melo, se juntaram para 

conversar: “por que nós não fazemos um time mais forte aqui, em vez de ficar 

brigando um contra o outro, não é?”. Aí nasceu o Continental, 11 de fevereiro de 

1953, através de Mário Macia e Reinaldo Machado, aproveitaram Vila Melo e 

Continental8, as cores vermelho e branco, você vê que, na época a situação era difícil, 

aproveitamos até a camisa do Comercial, que era vermelho e branco [risos]. Só 

tivemos que trocar o distintivo, Continental ficou CRC, Clube Recreativo Continental. 

Aí nasceu o Continental, onde aí eu já um pouco mais experiente, adulto, eu jogava 

no, coisa incrível, eu jogava no amador do Santos, com dezoito para dezenove anos, 

acabava de jogar o amador do Santos, eu vinha correndo para São Vicente para jogar 

no Continental aos domingos. Então jogava praticamente dois jogos seguidos. E, 

porque, afinal de contas, gostava de jogar. 

 

D. A. – E esses jogos não eram no areião, eram em outro campo? 

 

                                                        
8 O entrevistado quis dizer Comercial, referindo-se ao Comercial Futebol Clube 
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J. M. – Aí eram nos campos melhores, o areião essa época já tinha sido desmanchado, 

já tinham construído lá no areião. Então eu me lembro uma vez eu joguei no 

Continental, o Reinaldo Machado, o apelido dele é Sebinho, está hoje vivo e são, 

graças a Deus, mas as bandeiras do Continental, ele estava me esperando com a 

camisa, nós íamos jogar com o Santa Maria, era um jogo muito difícil. Santa Maria 

era um time tradicional ali no bairro, próximo a Lemoa, então era jogo duro, o 

Continental dependia muito de mim, eu jogava de centroavante, no Continental eu 

jogava de centroavante. Por que, você vai dizer, por que, se eu era meia-esquerda, 

ponta-esquerda? Para ficar mais próximo à área e ao gol, porque quando eu batia de 

perna esquerda, próximo à área era mais facilidade de fazer gol. Então eu me lembro 

que eu cheguei, acabou esse jogo no amador, eu fui lá para Santa Maria, o Continental 

estava perdendo de um a zero. Aí quando eu cheguei [risos] eles ficaram contentes, eu 

marquei três gols. Foi três a um para o Continental, e aí, eu falei, gozado, já estava 

começando a aparecer um novo futebolista na cidade de Santos que era eu. 

 

B. B. – Falando desses clubes de Santos, a Portuguesa Santista já era um clube com 

força nessa época? 

 

J. M. – Você sabe, o Santos, com determinada altura, quando eu tinha dezoito, 

dezenove anos, o Santos, para mim ganhar alguma experiência, quis me emprestar 

para a Portuguesa Santista para mim poder jogar. A Portuguesa Santista na época 

jogava segunda divisão. O Pagão jogava na Portuguesa Santista, centroavante. E a 

Portuguesa Santista tinha o Afonsinho, o Pagão, tinha algumas pessoas que eu tinha 

amizade com eles, apesar de eu ser garoto. E, mais que isso, quem era o treinador da 

Portuguesa Santista? O Canhotinho, que foi meu grande ídolo, era o treinador da 

Portuguesa Santista. Aí, eu fui treinar na Portuguesa Santista e marquei dois gols no 

treino, fui muito bem, o Canhotinho queria que eu assinasse um contrato lá, mas eu 

falei: “eu estou preso no Santos". O Santos não me liberou, não achou nem 

interessante no caso, eles pensaram melhor: "não vamos emprestar o Pepe, porque ele 

vai pegar essas pauleiras de segunda, terceira divisão, de repente quebram o menino 

aí". Então esse incentivo, esse teste que eu fiz na Portuguesa Santista valeu muito, 

porque aí no Santos eles me valorizaram, me chamaram lá para fazer o contrato, para 

ficar realmente preso dentro Santos Futebol Clube como jogador já profissional. 
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B. B. – Com dezenove para vinte anos teve a Copa de 1954. Você lembra de algo 

sobre a Copa? 

 

J. M. – Lembro, essa Copa o Brasil não jogou bem, o treinador, parece que era o Zezé 

Moreira. O Zezé Moreira era um treinador muito inteligente, mas ele era realmente 

muito, gostava muito de "serradinha", de marcar, marcar, e o Brasil tinha muitos 

jogadores na defesa e poucos jogadores no ataque. Então o Brasil era sempre zero a 

zero, um a zero, um a zero a favor, um a zero contra, aí não fez uma boa Copa de 

1954, embora não tenha assim decepcionado ao extremo. É que o Brasil vinha 

daquela tragédia, daquela catástrofe de 1950, e o pessoal pensou que em 1954 ia ser a 

forra, mas não foi ainda, teve que esperar mais quatro anos. 

 

B. B. – Se tinha a imagem da Hungria como uma grande potência futebolística na 

época? 

 

J. M. – Nós não tínhamos os recursos da época para ver que agora você vê na 

televisão, no rádio, principalmente na televisão passa cinco, seis, dez vezes o lance, 

vê de cabeça, para, volta, na época não, mas a gente via no cinema. Fomos no cinema 

e vimos a Seleção Húngara jogar, meu Deus do céu, o Púskas9. Depois eu enfrentei, 

como que é o futebol, depois eu enfrentei o Púskas no Real Madrid, nós jogávamos no 

Santos, mas o Púskas jogava muito, e Kocsis10, e Hidegkuti11, grande seleção a 

Hungria, tinha um ataque fantástico, super ataque. Eles atacavam, ganhava de seis a 

quatro, sete a cinco, e não se preocupavam com a defesa não.  

 

B. B. – Então, depois que você se firmou no Santos, coincidiu também de ser o 

período em que o Santos começou a sua grande... 

 

J. M. – Foi, eu não sei se eu dei sorte [risos]. Mas aí como eu me firmei em 1955, 

primeiro ano que eu fui titular, já marquei o gol do título. O Santos estava, veja bem a 

história, foram vinte e seis jogos, era turno e returno, total vinte e seis jogos, eu joguei 

treze, eu joguei a metade. Estava entrando porque o Santos tinha um grande ponta-

                                                        
9 Ferenc Puskás 
10 Sándor Kocsis 
11 Nándor Hidegkut 



Transcrição                                                                                                         
 

 

17 

17 

esquerda que era o Tite, e o Tite era um grande ponta-esquerda, mas não era um 

grande ponta-direita. Aí então, para mim entrar precisava o Tite ir para a direita, e o 

Tite ia meio bicudo, porque ele não jogava a mesma coisa na direita, mas ia. Afinal 

ele se tornou até meu amigo, foi meu professor, aprendi muito com o Tite. Então foi 

no jogo com o Taubaté. A situação era a seguinte: se o Santos ganha, é campeão, se 

empata, ia ter um jogo extra com o Corinthians, e se perde, o Corinthians é campeão. 

Então estava um a um no segundo tempo, corria o jogo, trinta minutos do segundo 

tempo, mais ou menos, aí eu, chutaram a bola para frente, o Santos. O Manduco era o 

zagueiro do Taubaté, ele dominou no peito, quando a bola caiu eu calcei e fui embora, 

da entrada da área eu emendei e fiz o gol, dois a um. Muita gente: "ah, foi falta no 

Manduco", foi nada, não foi não [risos]. Ainda mais que não tinha provas ainda 

[risos]. Os jogos não eram super televisados, se é agora iam passar mil vezes. Então 

ganhamos dois a um, aí foi aquela festa. Cheguei em casa carregado pelos meus 

amigos, meu pai: "libera [inaudível]” [risos].  O pessoal tomou o que tinha de tomar 

de cerveja, cheguei consagrado como o homem que marcou um gol depois de vinte 

anos o Santos voltou a ser campeão. Santos tinha sido campeão só em 1935, o ano 

que eu nasci. E foi campeão em 1955, se bem que o jogo foi acho que quinze de 

janeiro de 1956, já entrou pelo outro ano, mas foi campeão paulista de 1955. Aí foi, 

ah, aquela festa! Aí eu já fiquei sendo conhecido, já tinha torneio Rio - São Paulo, e 

tal, aí dei sequência. 

 

D. A. – Queria voltar numa história que você contou que seu irmão era, digamos, um 

dirigente de um clube. Conta essa história um pouco, ele também tinha essa relação 

com o futebol, ele jogava? Por que ele foi ter um time? Você não era o único 

futebolista da...  

 

J. M. – Ele era goleiro, às vezes zagueiro. Mas sabe o que acontecia? Realmente eu 

era um pouco protegido mais pelo meu pai. Que o Mário tinha que ficar ali na 

mercearia vendendo, cuidando dos fregueses, e eu ia jogar bola e o meu pai liberava 

até certo ponto, até a hora que ele assobiava. E não sei se meu pai viu que eu tinha 

jeito, mas o meu irmão não, meu irmão, não vou dizer que ele ia ser futebolista, 

porque ele era um goleiro razoável, um zagueiro central que espanava para todo o 

lado [risos]. Não sei também se ele ia ter possibilidade de se tornar um jogador de 

futebol. Eu acho que ele não levava muito jeito para a coisa não. Anos depois na 
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nossa mercearia, a mercearia do meu pai, foi mal, começou aquele problema de 

inflação e tal, e meu pai teve que fechar as portas. Aí eu tive que segurar um pouco a 

barra, ajudar a família, arrumar um emprego para o meu irmão. O meu irmão ficou 

sem emprego, e ele já tinha vinte e tantos anos, eu acho que até já era casado, e eu, 

com o conhecimento que eu tinha no futebol com as pessoas, os dirigentes, 

notadamente, eu fui na Companhia Docas em Santos, que era uma empresa lá, navio, 

cais, e tal, e o meu irmão, consegui um emprego para o meu irmão nas Docas e ele 

ficou muitos e muitos anos, até que se aposentou ali. Ele era chamado de Pepe, 

ninguém conhecia ele como Mário, era Pepe também [risos]. 

 

D. A. – Mas esse time, esse clube, o Continental, que ele ajudou a fundir, para ser um 

time bom na cidade, tal, essa história durou até quando? Até quando ele ficou à frente 

disso? 

 

J. M. – O Continental, você diz? 

 

D. A. – É, que foi ele que, um pouco está na história da origem? 

 

J. M. – Foi, meu irmão era do Comercial, e Vila Melo, o Reinaldo Machado, e nos 

unimos e formamos o Continental, que era camisa vermelha e branca. É o meu xodó 

até hoje, o Continental já não tem mais futebol, mas tem a sua sede própria lá em São 

Vicente, na avenida Mota Lima, e lá tem os troféus, tem muitas fotos, algumas fotos, 

não muitas. Uma ou outra que eu jogava. E tem alguns troféus lá, e o Continental é, 

hoje em dia é isso, é um clube social, onde o pessoal vai dançar, vai bailar lá. Às 

vezes tem um show, uma vez nós levamos o Jair Rodrigues lá, naquela época [riso]. 

Mas hoje o Continental é um Clube mais de malha, eles agora estão jogando malha, 

sabe? O Continental agora é o campeão de malha, não é o que eu queria, mas fazer o 

quê? [riso].  

 

B. B. – Uma vez que você se firmou no Santos, começou a ganhar Campeonato 

Paulista, Torneio Rio - São Paulo, como foi essa primeira convocação para a Seleção 

Brasileira, você contou que foi na época do técnico Flávio Costa. Foi um processo 

natural da sua ascensão, ou para você foi uma surpresa? 

 



Transcrição                                                                                                         
 

 

19 

19 

 

J. M. – Meu Deus, mas foi incrível, eu estava numa sequência boa de jogos, e o 

Santos resolveu, como eu estava jogando muitas partidas, o Santos me deu aí uma 

folga. Eu peguei meu pai, minha mãe e fui para Águas de Lindóia. Estou com meu pai 

e minha mãe lá, estou de folga no Santos, aí saiu a convocação para a Seleção 

Brasileira, e o pessoal do hotel veio me falar que eu estava convocado [risos]. “A 

primeira vez que eu estou aqui de férias!” O pessoal do Santos Futebol Clube ligou, 

falou: “Pepe, você foi convocado, tem que se apresentar” , eu e o Formiga12, que era 

um quarto zagueiro do Santos, “tem que se apresentar na Seleção Brasileira para o 

Flávio Costa”. E aí acabou o meu descanso, aí voltei à ativa, até que fiz esse jogo que 

eu contei para vocês, que foi zero a zero, mas que eu joguei muito bem, isso foi em 

1956, aí eu passei a ser convocado sempre. 

 

B. B. – Além de uma experiência profissional, jogar fora da cidade, jogar fora do 

estado, jogar fora do país, era uma coisa para você diferente, importante? 

 

J. M. – Primeiro que você ficava contente em conhecer outros países. E foi aí que eu 

conheci a Argentina, fui ao Uruguai também conhecer meus parentes. Em 1958, 

quando saiu a convocação para a Suécia, eu falei: “meu Deus!”, a Europa eu não 

conhecia, o Santos nunca tinha ido à Europa, nem eu. Falei: “meu Deus do céu!”, a 

satisfação que você tem, é tão grande no seu intimo, e mais ainda, eu ficava mais feliz 

de, sabe, meus pais estavam alegres, estavam contentes, estavam felizes. 

 

B. B. – Essa imagem, os relatos que existem desses jogos Sul-Americanos contra 

uruguaios e argentinos, jogos tensos, com brigas, você chegou a vivenciar isso, dessa 

tensão, da rivalidade? 

 

J. M. – Na Seleção, você diz? A rivalidade sempre existiu, com Argentina e Uruguai é 

incrível. E tivemos um Sul-Americano de 1957, eu com vinte e dois anos fui 

convocado, o técnico era Osvaldo Brandão, e apesar do Brasil ter uma seleção boa, 

nós acabamos perdendo o Sul-Americano para a Argentina. A Argentina tinha uma 

super seleção, jogava na época um jogador que jogava tanto que nem o Maradona, 

                                                        
12 Francisco Ferreira de Aguiar, mais conhecido como Chico Formiga, ou Formiga. 
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Sívori, meia-esquerda fantástica, a seleção da Argentina era a melhor e acabou 

ganhando o campeonato. Nós perdemos para a Argentina, perdemos feio, perdemos 

de três a zero. Ganhamos do Chile, ganhamos do Peru, do Equador. Andei fazendo 

um monte de gols, Colômbia, eu fiz um gol que foi considerado o mais bonito do Sul-

Americano. O Canário, não, não era o Canário, ponta-direita, o Joel, ponta-direita, 

cobrou os corner, eu peguei um sem pulo, mas incrível, um sem pulo de fora da área, 

pus a bola no ângulo. Infelizmente não temos muitas imagens disso aí, e esse meu gol 

foi extraordinário, foi o primeiro gol. Mas fui fazer um gol lindo desse quando a gente 

ganhou de nove a zero da Colômbia. Ganhamos de nove a zero da Colômbia, o meu 

gol foi para o espaço, não é? O Evaristo marcou quatro ou cinco [risos], então mesmo 

assim foi considerado, saiu no jornal no final, os jornais da época desse Sul-

Americano de Lima, o gol mais bonito do campeonato. Aí já estava me firmando, já 

ia sempre sendo convocado para as Seleções, e sempre tinha boa participação. 

 

B. B. – Você já contou um pouquinho da sua rotina, mas a partir desse momento de 

começar a servir para a Seleção Brasileira, como é que foi a sua vida a partir daí, você 

continuou morando com a sua família? Como é que foi a sua vida, a concentração... 

 

J. M. – Não mudava nada, em São Vicente os meus amigos eram os mesmos, a gente 

ia passear aos domingos, quando acabava o jogo à tarde, domingo à noite ia passear 

na pracinha, lá em São Vicente, com os meus amigos do Continental, aí a figura 

central era eu, as pessoas: olha o Pepe, tal, Seleção, fez gol e tal [riso]. Teve um cara 

que falou assim, o cara devia ser corinthiano, palmeirense [riso], o cara falou assim: 

“um grosso com um monte de puxa-saco do lado” [risos]. Meus amigos já queriam 

tirar a diferença, falei: “não, deixa para lá, deve ser torcedor de outro time”. Escutava 

essas piadazinhas [riso]. 

 

D. A. – Mesmo nessa época você continuava jogando pelo Continental? 

 

J. M. – Não. Parei de jogar. Quando eu assinei o contrato profissional parei de jogar 

no Continental, só voltei a jogar quando parei de jogar futebol, você acredita? Já com 

trinta e cinco anos de idade. 
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[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

 

D. A. – Bom, mas você conhece, deve [inaudível] 

 

J. M. – Eu conheci mais de sessenta países com o futebol, eu ia falar, mas depois 

acabei saindo, mais de sessenta países eu conheci graças ao futebol, então valeu a 

pena. 

 

B. B. – Podemos começar? Pode então falar sobre esses países. 

 

J. M. – É, eu disse que graças ao futebol eu conheci mais de sessenta países, como 

jogador e depois como treinador. Parei de jogar e me tornei treinador das equipes de 

base do Santos. Então houve essa preocupação, quando eu estava parando de jogar, eu 

falei: “o que eu vou fazer?”, eu tinha trinta e quatro anos. Mas os diretores do Santos 

na ocasião, Clayton Bittencourt Espinhel, Sérgio Orefice e Vasco Faé, eles me 

chamaram e falaram: “Pepe, você...”, o Santos já estava com o Edu e com o Abel, 

dois pontas-esquerdas muito bons, e eu já não vinha sendo aproveitado com tanta 

freqüência, e já estava ficando careca [riso], e então, apesar de ter trinta e três, trinta e 

quatro anos, quando eu jogava bem uma partida os locutores diziam assim: “Pepe 

reviveu as suas grandes jornadas” [risos]. Aí os diretores vieram falar comigo se eu 

queria ser treinador das equipes de base do Santos, que eles tinham um lugar para 

mim lá, então eles programaram o final da minha carreira para 1969, e eu concordei. 

1968, eu ia fazer trinta e quatro anos, foram até certo ponto corretos, coerentes, fiz um 

contrato de um ano com a equipe profissional, joguei algumas partidas, e já sabia que 

a partir de maio de 1969 eu seria o treinador das equipes juvenis do Santos. E, no dia 

três de maio de 1969, eu me despedi. O Santos jogou com o Palmeiras, mas eu não 

joguei. Só dei a volta olímpica já com a minha mulher [riso], minha mulher deu a 

volta olímpica, a dona Lélia, junto comigo no dia três de maio. E no dia quatro de 

maio, dia seguinte, um domingo, esse jogo foi sábado à noite, no domingo de manhã 

eu fiz a minha primeira partida como treinador das equipes juvenis do Santos.  Agora 

eu pergunto a vocês, quem foi o adversário? [pausa]. Continental. [risos]. Foi a única 

vez que eu tive o Continental como rival. 
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B. B. – Qual foi o resultado? 

 

J. M. – Demos uma goleada no Continental [risos], quatro a um, quatro a um. 

 

B. B. – Mas nesse período inicial no Santos teve essa primeira convocação para a 

Seleção, teve o Sul-americano na Argentina, e 1958, como foi a convocação para 

disputar a Copa? 

 

J. M. – Em 1958, eu já era carta marcada para ser convocado. Eu e o Canhoteiro 

éramos os grandes ponteiros-esquerdos no futebol de São Paulo, na atualidade, e no 

Rio, vinha surgindo o Zagallo no Flamengo. Embora o Zagallo tivesse uma outra 

característica. O Zagallo é mais um ponta-esquerda de armação, e nós três fomos 

convocados, e acabou sendo cortado o Canhoteiro.  Canhoteiro teve algumas 

oportunidades, ele era um artista do futebol. Ele numa bandeirinha de corner, ele 

driblava três, quatro de uma vez ali. Mas na Seleção ele não desenvolvia, ele era um 

cara muito assim, muito alegre, talvez até certo ponto irresponsável, sabe? E não deu 

certo. Então fui eu e o Zagallo. Então Feola, ele pensou com ele, imagino, leva um 

ponta ofensivo, e leva um outro que era mais defensivo. Conforme for a tática do 

jogo, eu vou usar o Pepe ou o Zagallo. Só que, na verdade, eu fazia, digamos, setenta 

gols por ano, o Zagallo fazia dez, talvez nem isso. Qual é a preferência de um 

treinador? Vamos colocar um cara que faz gol. Mas sem demérito ao Zagallo, era a 

característica dele, ele não tinha a minha velocidade que eu tinha, nem tinha o meu 

chute. Agora, era um jogador que fazia bem o trabalho de meia-cancha. E aí fomos 

para a Suécia, antes da Suécia nós tivemos que passar na Itália, para fazer dois jogos 

amistosos, Fiorentina e Inter de Milão. A Fiorentina foi quatro a zero, eu era o titular 

e fiz um gol, e depois a Inter de Milão, nós ganhamos também de quatro a zero, 

quando se deu a pane no Pepe. Eu, correndo pela ponta-esquerda, em direção ao gol, 

como eu falei era muito veloz, eu conduzia a bola bem, e o ponta-direita, se é um 

lateral-direita eu ainda aceito, mas o ponta-direita adversário veio atrás de mim, um 

loirinho, eu me lembro o nome desse sacana até hoje, Viticle, ele veio e deu um toque 

no meu pé direito, se eu conduzia a bola com o pé esquerdo, correndo, porque que ele 

deu no pé direito? Ele foi desleal, então me virou o pé direito e, torci o tornozelo, 

fiquei com o pé desse tamanho e o Zagallo entrou. Você sabe, acabou o jogo, nós 
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fomos para a Suécia, e eu cheguei na Suécia de chinelo, pé direito de chinelo, não 

podia nem andar. Desse tamanho o tornozelo. E aí começou a Copa, e o Zagallo 

entrou, e éramos nós dois os pontas, e o Zagallo entrou, fez bem a tarefa dele que era 

essa de armador, e só fiquei bom realmente nos dois últimos jogos, mas aí não havia 

nenhum tipo de possibilidade de entrar porque o time estava jogando bem, e segundo, 

naquela época não havia substituições, jogava só os onze e pronto. Então, claro, o 

Feola não quis correr o risco de colocar um jogador que vinha de contusão, e fez ele 

muito bem. 

 

B. B. – Pepe, de modo geral, essa situação, de um titular e de um reserva, ambos vão 

para a Copa, esse desejo de jogar, como é que era a relação, não diretamente você e o 

Zagallo, mas, de modo geral, vivia-se esse ambiente de disputa, como é que era isso 

internamente? 

 

J. M. – É, havia muitos jogadores do Santos e do Botafogo, e a gente se encontrava 

muito aí pelo mundo a fora, e o Botafogo tinha, quatro ou cinco, o Santos tinha seis 

ou sete jogadores, e sempre a gente tinha um contato. Não vou dizer que nós éramos 

amigos, nós éramos no mínimo companheiros. E o relacionamento era assim, o 

pessoal do Santos ficava mais com o pessoal do Santos, e o do Botafogo ficava mais 

com o Botafogo, agora na hora do jogo havia união, havia realmente esse tipo de 

companheirismo. 

 

D. A. – E essas diferenças táticas que você comentou, isso era uma visão sua, ou era 

compartilhada pelo Feola. O Feola dizia: ”não, prefiro o Zagallo aqui a você”, como 

que era discutido taticamente? 

 

J. M. – Feola já não esta mais conosco, mas eu acho o seguinte: normalmente o 

treinador prefere aquele que decide, aquele que faz gols, aquele que marca, aquele 

que assinala tempos, não aquele que ajuda a fazer. É o caso do Zagallo, o Zagallo era 

um jogador de construção, ajudava a fazer gol, depois ele foi útil, não só em 1958, 

como também em 1962, mas ele nunca foi um artilheiro. Tem os méritos dele, sem 

dúvida alguma, da maneira que ele jogava. 
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B. B. – A base da Seleção já vinha sendo composta desde as eliminatórias para essa 

Copa de 1958? 

 

J. M. – Como eu falei para vocês, em 1958 o Zagallo quase que fica. O Canhoteiro 

andou jogando mal umas partidas aqui, senão o Zagallo ficava, e o Zagallo acabou 

indo e acabou jogando. Em 1962 aconteceu mais ou menos a mesma coisa, era eu, o 

Zagallo e o Germano, o Germano do Flamengo, mas aí o Zagallo, o Germano era o 

ponta-esquerda, um crioulinho saltitante, viu [risos]. Mas ele, apesar de ser o ponta-

esquerda do Flamengo, já estava mais ou menos escrito que o Aymoré Moreira ia 

levar o Pepe e o Zagallo, ou o Zagallo e o Pepe. Eram os dois pontas da outra Copa, 

estavam bem, e o Germano foi mais para ver se acontecia alguma coisa, mas o 

Germano, não deram uma chance para ele. Eu me lembro que o crioulinho ficava 

assim no corredor: “me deixa jogar quinze minutos!” [risos]. Mas o Germano acabou 

não indo, fui eu e o Zagallo, e acabou jogando o Zagallo outra vez, machuquei de 

novo, aí foi uma torção no joelho, jogando com, um amistoso no Maracanã, com  País 

de Gales, eu torci o joelho correndo, fiquei com o joelho desse tamanho. Viajei 

também para Santiago contundido. Aí o Zagallo entrou e jogou, e se saiu bem. Em 

1962 ele jogou mais, no meu modo de ver, jogou melhor ainda que 1958, já estava 

mais experiente, tinha quatro anos a mais, mais  experiente, mais tarimbado. Essa 

Copa foi a Copa do Garrincha. O Garrincha arrebentou. Se o Garrincha não fosse, 

tchau e bênção, não seria campeão. Porque quando o Pelé teve aquela distensão, o 

Pelé era o grande nome do futebol mundial, e aí sobrou tudo para o Garrincha, e o 

pessoal, principalmente o pessoal do Botafogo, a base era mais o pessoal do 

Botafogo: vamos dar a bola para o garrincha, e o Nilton Santos mandava:  “toca a 

bola no Garrincha”, e o Garrincha fez uma festa, incrível! Ficava dois, três marcando, 

não havia na verdade, o Garrincha ele era forte, mas não havia essa deslealdade que 

existe hoje, porque hoje, “escreveu, não leu, o pau comeu”, o cara já vai dando no 

meio. Naquela época não, o Garrincha, aqueles  jogadores tchecos, não sei se vocês 

viram o filme, dribla para lá, dribla para cá, e o cara não usava de deslealdade. Então 

o Garrincha foi o grande nome da Copa de 1962, depois que o Pelé machucou. 

 

B. B. – Pepe, ainda sobre a Copa de 1958, diz-se que a Copa de 1958 foi uma espécie 

de marco do ponto de vista da organização da estrutura do futebol brasileiro. Na 

época, o João Havelange já era da Confederação Brasileira de Desportos. 
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J. M. – Foi, foi. 

 

B. B. – O Paulo Machado de Carvalho foi o chefe da delegação, você sentiu isso, uma 

mudança na organização? 

 

J. M. – Foi, como eu falei anteriormente, eu tinha ido em outras seleções, mas a partir 

de 1958, com a chefia do Paulo Machado de Carvalho, tudo mudou, tudo organizado. 

Ele realmente foi um grande chefe. O Havelange distribuía poderes a ele, e ele fazia 

muito bem. Os jogadores tinham por ele um respeito muito grande, e ele fazia por 

merecer. Ele tratava todo mundo muito bem, desde que o cara não saísse fora do 

sério. Tinha, em 1958, os dias de folga, e ele liberava geral, não ia atrás de ninguém. 

Mas, quando tinha algum problema de indisciplina, isso não aconteceu nem em 1958, 

nem em 1962, por isso, pelo “marechal” Paulo Machado de Carvalho, um grande 

comandante. Tinha o seu braço direito, chamava-se Carlos Nascimento, era um 

cidadão, era dirigente do Bangu na época, e o Carlos Nascimento, esses sim era 

disciplinador. Estava sempre com cara feia e não podia fazer nada de indisciplina que 

ele punia mesmo. Carlos Nascimento. 

 

B. B. – Para você o fato da contusão ter acontecido em um momento de preparação, 

como é que foi acompanhar de fora aos jogos? Na época ainda não havia o banco, 

como é que foi assistir aos jogos sem poder participar? O que você lembra dos jogos 

da Copa de 1958, e como é que é essa frustração de ver de fora? 

 

J. M. – Você ficava do lado de fora torcendo [riso] para a Seleção Brasileira ganhar, 

porque, afinal de contas, era um grupo só, um grupo unido, e torcia como nunca. Eu 

me lembro, quando foi campeão em 1958, invadimos o campo. Nós ficávamos na 

arquibancada vestidos com o uniforme da Seleção Brasileira, o uniforme que eu digo 

era o paletó e gravata, e descemos, fizemos uma festa. Em 1962 foi a mesma coisa, 

agora 1958 foi mais bacana, porque foi a primeira vez, foi lindo, e num país como a 

Suécia. A Suécia foi, na partida final com o Brasil, o estádio inteiro aplaudindo a 

Seleção Brasileira, eles tomaram de cinco a dois, como podiam ter tomado de oito, 

tomaram um “chocolate” incrível, mas souberam se portar com muita disciplina.  

 



Transcrição                                                                                                         
 

 

26 

26 

D. A. – Vocês discutiam o jogo a jogo, enfim, você não jogou as partidas, mas como é 

que era o retorno de uma partida? Você participava do grupo que analisava o próximo 

adversário, como é que era essa... 

 

J. M. –  Tinha, tinha, na época já tinha... 

 

D. A. – E você, mesmo não jogando, você palpitava, você conversava sobre isso? 

 

J. M. – Veja bem, em 1958 não havia essa modernidade que existe hoje, então nós 

tínhamos um dirigente que era encarregado, me falha na memória agora o nome dele, 

era o encarregado de trazer os filmes dos adversários do Brasil. Então a gente sempre, 

digamos, ia jogar domingo, na sexta-feira, antes do treino, o Feola em 1958, o 

Aymoré em 1962, passavam os filmes, e a gente via aquele pessoal [riso], com 

aqueles calções grandões ainda, até a canela lá, “meu Deus do céu, o Garrincha vai 

arrebentar esses caras!” [riso]. O Pelé era novidade, o Pelé tinha vinte e três anos, não 

é? Perdão, em 1958 ele tinha dezoito anos, vinte e três ele tinha no Chile, vinte e dois. 

E o Pelé já tinha começado a ser um extraordinário jogador aqui em São Paulo. Eu me 

lembro que teve um jogo com o Corinthians, nós ganhamos do Corinthians, o jogador 

Ary Clemente deu uma pirulitada no Pelé, e quase que ele não vai para a Suécia. Ele 

foi para a Suécia sob condição, fez tratamento e tal, e até conseguiu jogar. Então o 

pessoal, os suecos, franceses, não conheciam o Pelé. O Pelé era um jogador ainda 

embrião, um jogador aqui só do futebol brasileiro, e conseguiu se recuperar. Mesma 

sorte não tive eu. Eu, para você ver quais eram as condições da época, em 1958, e 

principalmente em 1962, que eu queria ficar bom de qualquer jeito. Me é bastante 

desconfortável falar sobre duas Copas sem ter jogado, então em 1962 eu queria jogar 

de qualquer maneira, e o tratamento da época era água quente e toalha quente, água 

quente e toalha quente. Eu cheguei em Santos, você vai acreditar, não consegui jogar, 

e cheguei em Santos, os médicos do Santos ficaram espantados, já estava com 

queimadura de terceiro grau nas pernas, as pernas todas queimadas, e falaram: “o que 

fizeram com vocês?”, falei: “não é o que fizeram, eu queria jogar e os caras me 

torraram aqui, quase que me fizeram um churrasco da minha perna”, e eu não 

consegui... Você acredita que dez dias depois eu estava jogando no Santos? Essa 

[risos] inhacas na Seleção Brasileira, depois então, anos depois, você vai e perguntar, 

1963, um ano depois de 1962, campeão mundial de 1962, Benfica; 1963 contra o 
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Milan, pelo Santos Futebol Clube, aí sim eu pude arrebentar, jogar, jogar e não me 

machucar. E fui importantíssimo, principalmente em 1963, se eu não jogasse o Santos 

não tinha sido campeão, isso modéstia à parte, porque o Pelé não jogou, o Zito não 

jogou, Calvet não jogou, e eu desandei a fazer gol de falta que não parava mais, 

estava em grande fase. A sorte que eu não tive, a sorte que me faltou na Seleção, eu 

tive para decidir dois títulos mundiais para o Santos Futebol Clube. 

 

B. B. – Pepe, ainda sobre a Copa de 1958, em 1950 o Uruguai tinha sido o carrasco da 

Seleção. 

 

J. M. – Foi. 

 

B. B. – Em 1954 houve a Hungria, 1958 vocês temiam alguma equipe? 

 

J. M. – A Seleção foi indo passo a passo, realmente a verdade é essa, fomos passando 

por um adversário, aí passamos por outro, apresentavam o tape lá para nós, o cinema, 

digo, e a gente foi indo. Os mais experientes falavam com a gente, o Gilmar, o Nilton 

Santos, o Djalma Santos. Quando tinha reunião, o Feola falava, eles também falavam. 

Didi, outro fantástico jogador, e os mais novos foram se incorporando ao espírito dos 

mais velhos. Eles diziam, eu me lembro que eles diziam: “nós temos uma baita 

Seleção. Ninguém tem Pelé, ninguém tem Garrincha nesse mundo todo, então nós 

vamos ganhar essa Copa”. Eles falavam para nós: “vamos ganhar essa Copa e vamos 

mesmo!”. E aconteceu, foi indo, foi indo, um jogo atrás do outro, até que deu cinco a 

dois na França, que tinha uma Seleção maravilhosa, com um ataque fantástico, e o 

Brasil ganhou de cinco da França. 

 

B. B. – Alguma lembrança, bom, da catarse de ter ganho pela primeira vez uma Copa 

do Mundo e a lembrança do retorno para o Brasil, da recepção no Brasil, seja por 

parte do governo, seja por parte da população, o que você lembra dessa... 

 

J. M. – Nós viemos, em 1958, nós descemos, a competição foi na Suécia, a escala do 

avião parece que foi na Itália, assim de italiano no aeroporto, festejando o Santos, 

perdão, a Seleção Brasileira [risos], e aí viemos, Recife, meu Deus do céu! Recife 

estava com o aeroporto cheio de gente, festa. Aí São Paulo, Rio. São Paulo tivemos 
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que desfilar em carros abertos, depois desfilei em Santos, também, no carro do Corpo 

de Bombeiros, foi uma coisa de cinema, uma coisa linda. A gente no carro de Corpo 

de Bombeiros, com os políticos da época aparecendo também. Então foi lindo, porque 

o Brasil vinha, nós estamos comentando, 1950 e 1954, dois pesadelos, principalmente 

o de 1950, e ganhou essa Copa, puxa vida! Não vi coisa parecida, foi fantástico. Os 

carros do Corpo de Bombeiros volta e meia eram brecados, pulava gente em cima, 

onde nos estávamos, lá em cima. O Pelé e o Garrincha foram sufocados, beijados, etc. 

e tal, foi lindo. A volta foi maravilhosa, e mais ainda quando nós chegamos em 

Santos, meu caso que era de Santos, eu, Pelé e o Zito fomos muito homenageados. 

 

B. B. – E esse retorno para o futebol de Santos, jogar no clube, mudou muito ou 

continuou... 

 

J. M. – Mudou, mudou muito. A responsabilidade aumentou, nós éramos campeões 

mundiais, onde o Santos ia..., começou o Campeonato Paulista, Seleção Brasileira, daí 

a três semanas começou o Campeonato Paulista, ia jogar em Piracicaba, em Taubaté, 

o Santos vinha com três campeões mundiais, Zito, Pelé e Pepe, tal, e a 

responsabilidade aumenta. Os marcadores já começavam a chegar mais juntos [risos], 

marcando mais forte. E aí a carreira, eu tinha vinte e três anos em 1958, a carreira 

financeiramente melhorou muito. Nós éramos campeões mundiais, já fazíamos 

contratos muito melhores, isso aí foi super..., o Pelé ganhou uma lancha [risos]. É, 

ganhou um monte de, além da gratificação, que não era grande, na Seleção Brasileira, 

os jogadores da Seleção falavam: "puxa, o Santos paga bicho melhor que a Seleção 

Brasileira", não era grande. Mas ganhamos algumas coisas e deixamos de ganhar 

outras, que prometeram tanta coisa, e até hoje não deram. Eu me lembro que 

ganhamos uma bicicleta Caloi [riso], os jogadores também, ganharam a bicicleta, um 

monte de pacote de balas, chicletes, aproveitaram para fazer propaganda em cima dos 

jogadores da Seleção Brasileira. 

 

B. B. – E o Santos continuou vencendo, vitorioso, apesar dessa pressão ter 

aumentado... 

 

J. M. – Ah, aumentado, e aí o Santos viu que, 1958..., aí o Santos, em 1962, 1963, foi 

bicampeão mundial. E o Santos se viu na obrigação de ter o melhor time do Brasil, 
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então, onde estão os melhores, quem é o melhor goleiro? Gilmar. Vamos contratar o 

Gilmar no Corinthians. Quem é o melhor quarto-zagueiro? Na época o Calvet era o 

quarto-zagueiro, Formiga estava indo para o Palmeiras. Calvet, manda contratar o 

Calvet. Mauro, Seleção Brasileira, quem é o capitão? Mauro. O Santos não arriscava, 

ele queria ter o melhor time do Brasil e do mundo. E ia atrás do homem certo. Foram 

poucas as aventuras que o Santos teve de jogadores que não deram certo. 

 

D. A. – Como era a sua relação com os dirigentes do Santos, porque você começou no 

Santos muito jovem, menino. Tinha uma relação boa, você participava de alguma... 

 

J. M. – Boa, sabe, o presidente Athiê Jorge Coury, foi o presidente com o qual eu 

comecei a jogar, ele ficou vinte e cinco anos de presidente do Santos, e era mais um 

amigo nosso. Ele era político, era deputado, mas quem comandava mais era o 

Modesto Roma. Modesto Roma já quando ele falava um pouco mais alto a gente já 

ficava preocupado, mas o Athiê era boa gente. A gente tinha respeito, tinha carinho, e 

eles também com a gente, sabiam que nós estávamos elevando o nome do Santos, não 

só do Santos como também da cidade. E o tratamento era muito bom. Claro, quando 

tinha que reformar o contrato eles puxavam mais para o lado deles. Eu fiz um 

contrato, quando eu voltei da Copa de 1958, eu fiz um contrato de três anos e meio, 

naquela época não se fazia isso, porque, e eles queriam que eu ficasse lá, eu sabia que 

queria ficar também, fiz um contrato de três anos e meio. Então era uma quantia 

absurda na época, quando eu fiz o contrato, só que seis meses depois tchau e bênção, 

a inflação era galopante, e eu era meio acanhado, meio tímido, eu não era de pedir 

reajuste. O Zito não, tanto que a cada mês ele pedia um reajuste [risos], o Zito já era 

mais profissional do que eu. Então é assim que a gente trabalhava na época. 

 

 

B. B. – E foi graças a essa série de vitórias, tanto na Seleção Brasileira quanto no 

Santos, que as excursões do Santos começaram a se intensificar pelo mundo, na 

África, na Europa, na América... 

 

J. M. – Foi, foi isso aí. O Santos, não precisa dizer que o maior chamariz era e sempre 

foi o Pelé, principalmente na África, quando ia na África, a África da crioulada, meu 

Deus do céu! [risos]. Jogamos lá um jogo, nessa época eu acho que já estava de 
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treinador, fomos jogar um jogo na África, eu estava de treinador. E o campo, com 

todo respeito, parecia um tabuleiro de brigadeiro [risos], só se via aquelas cabecinhas 

pretas [risos]. E o Pelé ia, com o Pelé não tinha conversa, ele ia e arrebentava mesmo. 

Então, se Kinshasa queria ver, Libreville queria ver também, e ele ia fazendo, e nessa 

época ele já recebia uma quantia boa. A gente recebia o “bicho”, cem dólares, por 

exemplo, o Pelé já recebia aí, merecidamente, oito mil dólares por jogo, dez mil 

dólares por partida, porque a presença dele era fundamental para ter o jogo, para ter 

esse pessoal todo dentro do campo.  

 

B. B. – Você falou do Pelé, como era a sua relação com o Pelé? Você é alguns anos 

mais velho do que ele... 

 

J. M. – Sou cinco anos mais velho do que ele, sou de trinta e cinco, ele é de quarenta. 

A gente sempre se deu muito bem. Eu me lembro quando o Pelé chegou, eu estava no 

barbeiro, tinha um barbeiro ali na Vila, é o Didi, que naquela época era um espanhol, 

o ponto é o mesmo, e eu me lembro que eu estava na época cortando o cabelo, na 

época eu tinha um cabelão, na época do Elvis Presley, aquele cabelão [risos], e aí eu 

me lembro que o Waldemar de Brito me chamou, e eu sabia quem era o Waldemar de 

Brito, tinha sido um grande jogador. Então o Waldemar de Brito me chamou em 

particular, e falou: “Pepe, estou trazendo um garoto para cá, assim, assim - como é 

que pode! - um garoto chamado Pelé, vou te apresentar a ele, quero que você dê uma 

força para ele aí, se bem que ele vai mostrar o talento dele e vocês vão ver. Mas nada 

melhor do que ter já uma pessoa interessada em ajudar”. Aí me apresentou ao Pelé, o 

Pelé me deu um aperto na mão, que ele não tem conversa, ele já tinha personalidade 

naquela época. Era o Pepe da Seleção Brasileira, e ele estava chegando, me deu um 

apertão. E já ficou ali, fez um teste, eu já era profissional, e ele fez um teste nas 

equipes de base. Dez dias depois foi jogar em Santo André, um amistoso, sete a um, 

ele fez quatro. E aí o Lula não era nada bobo: “traz o negrão aí, pronto”, e deu 

seqüência. Mas começou assim, lá na Vila Belmiro. Até ajudou o apelido, Pelé, 

aquele negócio diferente para a torcida acostumar mais fácil. Aí, ele já em 1956, 

ajudou o Santos, não sei, acho que não jogou em 1956, ou jogou? A ser bicampeão 

paulista, e o time já era bom. Aí que eu digo, o Pelé a gente não pode prever. Pela 

bola que ele tinha, pelo futebol que ele apresentava, supunha-se que em qualquer time 

ele ia estourar. Mas digamos que ele fosse no Corinthians, e o Corinthians naquela 
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época estava mal, e tal, e ele não tivesse oportunidade, fosse mal lançado. No Santos 

não, ele entrou em um clube cheio de feras, de jogador de Seleção Brasileira, estava o 

Vasconcelos, que era um grande meia-esquerda do Santos, o número dez da época, 

tinha quebrado a perna, e isso aí favoreceu a entrada do Pelé. O Pelé foi entrando e 

arrebentando. O resto vocês já sabem. 

 

B. B. –Vocês tinham um entrosamento dentro de campo, e se davam bem fora? 

 

 J. M. – Nos dávamos bem, haja vista que eu fui convidado para ser padrinho de 

casamento quando ele casou com a Rose, seu primeiro casamento. A gente se dava 

tão bem, que eu tinha um apartamento lá em Santos e ele mudou para o apartamento 

de baixo, e a gente conversava muito, saia. O assédio já estava grande em cima do 

Pelé, não era uma boa sair com ele nas lojas americanas não porque você não tinha 

sossego [riso]. Mas a gente se dava muito bem, nos damos até hoje, agora, a Rose era 

nossa amiga, amiga da minha mulher, casou com o Pelé, nós fomos padrinhos de 

casamento, a gente se dava muito bem. E até hoje quando a gente vê, de vez em 

quando ele pergunta: "aonde é que está o Pepito?" [risos]. E eu digo que ele é E.T. 

[risos], pegou, falei que ele é E.T, veio de saturno, não vale [risos]. 

 

B. B. – Você falou da sua esposa, fala um pouquinho do seu casamento, quando você 

casou. 

 

J. M. – Meu casamento? 

 

B. B. – Sim. 

 

J. M. – Eu era famoso também, sabe [riso]. O meu casamento foi dia 18 de julho de 

1964, eu tinha vinte e nove anos. Então eu aproveitei bem a época de solteiro, dona 

Lélia, no caso minha mulher, tinha vinte e quatro anos, sou cinco anos mais velho, e 

mesmo com vinte e nove anos eu era, como sou até hoje, muito querido pela torcida 

do Santos, tinha muitos fãs, admiradores na cidade, e casei na igreja Coração de 

Maria, ali na avenida Ana Costa. A igreja Coração de Maria é a igreja onde eu me 

batizei, fui batizado e casei lá, para vocês verem que coisa, eu batizei quando tinha 

dois anos, três anos, depois casei lá em 1964. Resultado, eu era bastante conhecido, e 
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a igreja estava assim, muita gente, sabe? Acontece que, aquela expectativa, Pepe, 

ponta-esquerda do Santos, da Seleção, casando. E o casamento, o horário não me 

lembro, o casamento marcado para as cinco horas, mas era cinco e meia, e os 

casamentos, foi em um sábado, atrasaram. Aí entrou uma noiva, isso me contaram 

depois, entrou uma noiva gorda [risos], e a igreja cheia, quebraram a igreja, 

quebraram os bancos e tudo, subiram nos bancos. E entrou uma noiva bastante gorda, 

e ela foi entrando: “é a noiva do Pepe! É, não é, não é não!” [risos]. A igreja toda 

vaiou a moça, ela fez o casamento em dez minutos, saiu chorando [risos], coitada, 

essa moça deve ter raiva de mim, eu não tive culpa nenhuma. Ela chorou, saiu do 

casamento chorando, coitada. Até que entrou dona Lélia. Quando eu falei 

admiradores, digo admiradoras também, pisaram no vestido dela, ela queria entrar 

[risos], aí entrou, e somos muito felizes. Nós somos casados, graças a Deus, há 

quarenta e sete anos e muito felizes. Temos dois casais de filhos, cinco netos, e nos 

damos muito bem. 

 

B. B. – Voltando para o casamento com a Seleção Brasileira, depois da Copa de 1958 

já teve o Sul-americano de 1959. 

 

J. M. – Não fui. 

 

B. B. – Não foi? 

 

J. M. – Eu fiquei surpreso por que eu não fui, eu estava fazendo gol à beça, e de 

repente não fui convocado. Foi o Zagallo e, acho que foi o Canhoteiro, e aí o que 

aconteceu é que eu não fui convocado pelas características, eles já queriam armar um 

time com o ponta-esquerda recuado. O Zagallo e o Canhoteiro, e com o Garrincha e o 

Durval do lado direito. Então fizeram essa armação e não deu certo, o Santos, na 

Seleção, mais uma vez, dessa época foi mal, e não ganhou o Sul-americano não. 

 

B. B. – E depois você voltou a ser convocado? 

 

J. M. – Aí eu voltei a ser convocado em..., eu fui convocado, eu sempre era 

convocado, em 1960, depois de 1959 quando houve esse fracasso, houve uma 

excursão da Seleção pelo Velho Mundo, e eu fui titular, joguei várias partidas, muitas 
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partidas, e foi o Zagallo também. Eu marquei um gol, aí foi em 1963 já, eu marquei 

um gol em Wembley, cobrando uma falta, um a um, quase do meio do campo, na 

Inglaterra, foi Brasil e, pena que a Inglaterra empatou no finzinho. Foi um a um, e eu 

chutava muito forte, aí passei a ser muito conhecido como o “canhão da Vila”, e eu 

batia os corner direto para gol também [risos]. Interessante que lá em Paris, Paris é a 

cidade onde eu me dei melhor, eu fazia muitos gols na França, principalmente em 

Paris, e quando tinha um corner lá, escanteio, não era falta não, escanteio, eu batia o 

corner para gol. Para você ver que confiança que eu estava, eu batia o corner para gol, 

e quando tinha corner a torcida fazia [vibração] (36:56). E eu batia o corner, saia 

aquela pancada, que a bola saia assim toda torta, da minha altura, às vezes o Pelé e o 

Coutinho batiam a cabeça e caiam duros [risos]. Aí o Coutinho: “Pô, Pepe, pouca 

pena” – me chamava de pouca pena, não sei por que – [risos]. “Oh, pouca pena, você 

bate esse corner desse jeito aí, eu quase faço o gol de cabeça, mas fico sem cabeça”. 

 

B. B. – Na França você empregava o francês que sua professora te ensinou? 

 

J. M. – Foi, fazia tempo, mas ainda sabia alguma coisa. Teve uma muito boa em 

1968, aí eu já estava com trinta e três anos, e o Santos foi jogar nos Estados Unidos. E 

fez uma excursão nos Estado Unidos, e eu joguei, fui eu e acho que o Abel, eu estava 

de titular. E fomos jogar em Saint Louis, uma cidade nos Estados Unidos. O jogo foi 

ao meio-dia, no verão americano, meu Deus! Estava um calor, uns quarenta graus. E 

nós estávamos perdendo de dois a zero, porque a gente vinha jogando 

sucessivamente, estávamos muito cansados, e o Santos perdia de dois a zero. De 

repente aconteceram duas faltas de longe. Eu já estava no fim de carreira, mas eu 

acertei duas “caçambadas” de falta, empatei o jogo dois a dois. O Santos empatou 

dois a dois sem estar jogando nada, e o Pelé marcou três a dois, nós ganhamos. Aí 

quando acabou o jogo, a gente estava saindo, a delegação assim, eu já com trinta e 

três anos, pensando já em aposentadoria e tudo, vieram dois caras que pareciam 

vestidos de Al Capone, paletó e gravata [riso], chapéu, americanos. O Júlio Mazzei 

falava muito bem, Júlio Mazzei era o nosso preparador físico, e falava muito bem o 

inglês, e traduziu para mim. Eu falei: “o que esse pessoal quer comigo?” O Julio 

Mazzei: “eles querem contratar você para jogar o futebol americano. Te dão aí não sei 

quantos mil dólares só para mim dar aquele chutão [risos] - impressionaram com o 

meu chute -, só para dar aquele chutão, vai ganhar uma baita de uma nota!”. Eu falei: 
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“mas Júlio, eu não sei nem como que faz isso aí” [riso]. Não aceitei não. Se eu tivesse 

aceitado, minha vida tinha mudado tudo, ia estar falando talvez sobre beisebol, 

futebol americano, sei lá. Mas tive essa proposta, interessante, com trinta e três anos, 

de mudar de carreira.  

 

B. B. – Muitos jogadores que iam para excursões acabavam ficando, nos anos trinta, 

na época do Fausto... 

 

J. M. – Era. Tinha, tinha. Tem banheiro aqui ou não? 

 

B. B. – Tem. Vamos fazer uma pausa.  

 

[pausa] 

 

D. A. – Você foi para os Estados Unidos com o Santos, queria fazer uma pergunta, 

quando você viajava assim para os outros países, seja pelo Santos, seja pela Seleção, 

você observava o jeito que as outras seleções, ou os outros times jogavam, tinha uma 

coisa, poxa, aquele cara faz alguma coisa que eu quero copiar, quero imitar. Como é 

que era essa visão do jogo, assim, da forma de jogar? 

 

J. M. – Principalmente em final de carreira, vendo essa perspectiva de me tornar um 

treinador eu observava muito a parte tática das outras equipes, como jogavam, quais 

os grandes jogadores das outras equipes, o que tinha que ser feito para anulá-los e isso 

aí realmente é importante, eu gostava de anotar tudo isso para futuramente me ser 

proveitoso, e foi. 

 

B.B. – Imagino também que os adversários também queriam aprender muito com o 

esquema da Seleção Brasileira, deveria ser recíproco esse conhecimento das 

estratégias de jogo. E se falava muito em escola européia, escola sul-americana, de 

uma escola mais ofensiva outra mais defensiva, isso era... 

 

J.M. – Eu sinceramente gostava mais de jogar na Europa, contra os europeus, porque 

eles tinham a cintura mais dura, embora tinha grandes equipes também, tinha bons 

marcadores, agora aqui na América o pau já comia mais, os caras são mais, sei lá, 
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mais violentos até para marcar. Europeu não, você driblava ele uma, duas vezes, o 

cara não era desleal, não havia maldade, então eu preferia jogar contra os europeus, 

consequentemente em toda excursão do Santos eu era o segundo artilheiro, o primeiro 

não precisa dizer quem era, mas eu era sempre o segundo, muitas vezes sempre 

chegando no Coutinho, o Coutinho também tinha a vantagem que, tinha uma época 

que eu além de bater as faltas eu batia os pênaltis também, isso aí me favorecia 

bastante em ser o artilheiro, eu sou o segundo artilheiro da história do Santos com 

quatrocentos e cinco gols e essa marca, eu não sei não, enquanto eu estiver por aqui 

eu acho que não vai ser batida, não sei se futuramente pode isso acontecer, tem agora 

o Neymar que está fazendo muito gol aí, mas deve ter chegado aos cem gols agora, 

para chegar em quatrocentos e cinco ainda é muito difícil, eu acho que o Santos vai 

segurar o Neymar até um certo período, porque ele está bem, ele gosta do clube, 

assim como eu também gostei, eu tive propostas muitas para sair e preferi ficar, assim 

como o Pelé também, o Coutinho, a gente se sentia bem, era Dorval, Mengálvio, 

Coutinho, Pelé e Pepe, de jogar no Santos Futebol Clube e os títulos vinham e a gente 

se sentia feliz e realizado com as medalhas. 

 

B.B. – Conta um pouco então, com mais detalhes, a Copa de 1962, como é que foi o 

contexto da ida, enfim, esse momento inicial das eliminatórias, dos jogos, e suas 

lembranças sobre as disputas no Chile. 

 

J.M. – As eliminatórias, eu já não me lembro, realmente não me passa pela cabeça, 

não, acho que o Brasil já entrou... 

 

B.B. – Automaticamente...  

 

J.M. – Já entrou automaticamente, tinha sido campeão em 1958 e não houve 

eliminatórias, e aí eu vinha de titular, outra vez, inclusive eu era o número onze, 

quando eu me machuquei contra o País de Gales no Maracanã e acabei perdendo a 

posição para o Zagallo, o Aymoré gostava tanto de mim, o Aymoré era o técnico, 

Aymoré Moreira, porque naquela época havia seleção paulista, seleção carioca, 

seleção mineira, campeonato brasileiro, nós somos campeões acho que cinco vezes, 

os paulistas, e eu fazia muito, teve um campeonato, o brasileiro, que eu fui artilheiro 

na frente do Pelé, fiz mais gols que o Pelé e o Aymoré Moreira gostava muito de um 
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ponta ofensivo e ele era o treinador e ele sempre me vendo lá fazendo o tratamento, as 

queimaduras que faziam em mim, ele falava: “Pepe eu vou precisar muito de você, 

você vai ficar bom”, ele me dava aquela força, me deu uma medalhinha de Nossa 

Senhora, mas acabei que não consegui ficar bom e não joguei em 1962 e eu vi a 

Seleção jogar, não foi a Seleção de quatro anos passados, a de 1958 era melhor, se 

jogasse 1958 e 1962 a de 1958 ganharia, embora quase todos os mesmos jogadores, 

tinha oito ou nove jogadores iguais, só que estavam quatro anos mais usados, Nilton 

Santos, Djalma Santos, já sentiam mais a diferença, mas a Seleção de 1958, no meu 

modo de ver, ao lado da de 1970 foram as melhores que o Brasil já teve. 

 

D.A. – Foi a melhor em que exatamente, enfim, em tática, em preparo físico, quando 

você compara 1958 e 1962, a de 1958 é melhor em que sentido? 

 

J.M. – Eu achei que a de 1958 foi melhor que a de 1962, porque a de 1962 já tava 

mais velha, mais quatro anos mais usada, o Nilton Santos, o Djalma Santos, os outros 

jogadores também, Zito, mas a Seleção de 1958 foi uma Seleção que surpreendeu o 

mundo, a de 1962 o mundo já conhecia, então surgiu o Pelé, surgiu o Garrincha, 

jogadores que os europeus não conheciam, por isso que eu acho que a de 1958, 

jogando com a de 1970, que foi ótima também, sob o comando do Zagallo, se jogasse 

dava um quatro a quatro, não ia ser zero a zero nunca. 

 

B.B. – Em termos de organização, aquilo que havíamos falado em relação a 1958, 

continuou a mesma forma de estrutura, de uma preparação adequada... 

 

J.M. – Tínhamos, tanto em 1958 como em 1962, foi a primeira vez que houve uma 

preparação realmente rígida, com o “marechal da vitória”, Paulo Machado de 

Carvalho, em 1962 voltou a ele e o Carlos Nascimento que era o “chefe branco”, a 

gente tinha assim um respeito muito grande por ele, ele era... o Paulo Machado dizia, 

o que o Nascimento fizer está bem feito, quer dizer, era um homem de confiança, 

então foi tudo na mais perfeita harmonia, jogadores... mas não houve  um tipo de 

indisciplina, que qualquer coisa que saísse fora do normal da Seleção Brasileira, os 

jogadores se portaram muito bem. 
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B.B. – Você descreveu aquele ambiente das platéias na Suécia, que eram, que 

enchiam, mas que ao mesmo tempo eram muito cordatas, aplaudiram, mesmo os 

suecos sendo vice, aplaudiram a Seleção Brasileira, como foi por exemplo no Chile, 

com o Chile, os jogos, a vivência dos jogos, o público, como é que foi o ambiente na 

Copa de 1962? 

 

J.M. – O Brasil não jogou o mesmo futebol, mas era melhor aí que os outros, era 

melhor que o Chile, a gente sabia que ia ganhar do Chile e o Chile sabia que ia perder 

do Brasil, dez vezes, dez jogos o Brasil ganharia nove e o Chile um, então o Chile 

tinha três ou quatro jogadores de bom nível e os outros jogadores mais ou menos, o 

Brasil não, o Brasil o time era todo bom, então o chileno sabia que se jogasse a final 

com o Brasil eles não iam ter boa sorte, ainda mais num estádio como aquele lá do 

mundial do Chile.  

 

B.B. – Estádio Nacional. 

 

J.M. – Estádio Nacional, um gramado lindo, a torcida longe, o chileno acabou 

aplaudindo o brasileiro, porque sabia que não havia como segurar a Seleção 

Brasileira, que teve Vavá em grande fase, Vavá que também, grande amigo, 

estivemos juntos no Catar, trabalhando no time no Catar, alguns anos atrás ele no 

outro time, fizemos uma amizade muito boa e o Vavá já não está mais com a gente, 

mas Vavá em 1962 ele arrebentou, fez gol, ajudou, e tinham na reserva um jogador 

fantástico que era o Coutinho, foi a base, a base de 1958 foi aproveitada e funcionou 

mais uma vez. 

 

B.B. – E a lembrança do retorno, agora já não pela primeira vez, mas ser bicampeão, e 

ser recebido novamente pelo povo, já não era Juscelino Kubitschek, era João Goulart, 

como é que foi? 

 

J.M. – É, nós fomos recebidos pelos presidentes com festa, com banquete, com 

medalha, e com um fusquinha, ganhamos um fusquinha também [risos]. Era um 

fusquinha azul, eu não tinha carro, em 1962, com vinte e sete anos eu não tinha carro 

ainda, hoje o cara está com dezoito anos já tem carro, eu ganhei um fusquinha, 

aprendi a dirigir, fui na auto-escola. Foi maravilhoso, a Seleção de 1962 como eu falei 
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pra você era mais experiente, mas os adversários de 1958 eram mais fortes, embora a 

de 1962 tenha jogado com a Espanha, a Espanha tinha um grande time e passou, pelo 

futebol apresentado pelo Garrincha. Didi em 1958 foi o melhor jogador da Copa, Pelé 

foi a revelação, o Didi foi o melhor jogador da Copa, jogou bem todos os jogos, 

quatro anos depois, em 1962 ele não era o mesmo, não era o mesmo jogador, tava  

vindo lá do, tava jogando no Real Madri e vinha em má fase, parece que o boicotaram 

lá, ele tinha jogado pouco e não foi o mesmo jogador, jogou todas as partidas porque 

afinal ele era muito experiente, mas a bola dele não era a mesmo de quatro anos atrás. 

 

B.B. – Depois da Copa de 1962, você voltou a jogar pela Seleção Brasileira? 

 

J.M. – É, eu, em 1963 ainda joguei na Seleção Brasileira e fui titular, nós fizemos 

uma excursão à Europa, fiz gols, nós jogamos com a França, ganhamos de três a dois, 

nós fizemos jogos com Portugal, foi com um time, foi com o Sporting de Portugal, 

nós jogamos com a Itália, perdemos da Itália, então foi uma Seleção que teve altos e 

baixos, essa Seleção de 1963, mas uma Seleção onde eu andei fazendo gol, fiz gol em 

Wembley, como falei anteriormente, contra a Inglaterra, um a um, eu marquei um gol 

de falta, cobrando falta, e bem longe, a Inglaterra empatou no finzinho, foi minha 

despedida da Seleção Brasileira, aos vinte e oito anos de idade. 

 

D.A. – Teve também a Copa Roca, que foi acho que o último torneio além dessa 

excursão para a Europa... 

 

J.M. – Em que ano? 

 

D.A. – 1963, não é? Você também jogou e... 

 

J.M. – Joguei no Maracanã e no Pacaembu, andei jogando, fazendo gol de falta, 

sabe... 

 

D.A. – Que era um campeonato regional não é, aqui no Brasil? 

 

J.M. – É, antigamente tinha a Copa Roca, Copa do Atlântico, sempre o Brasil, 

Argentina, Uruguai. 
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B.B. – Rio Branco. 

 

D.A – Copa Rio Branco... 

 

J.M. – Eu andei jogando aí nessas ocasiões, andei fazendo gol de falta. 

 

D.A. – Hoje esses campeonatos são um pouco estranhos, principalmente para as 

gerações mais novas, que não passaram por isso, que não lembram, como é que era, 

qual era a diferença de um campeonato mundial, esses campeonatos regionais, um 

Sul-Americano, como é que era para quem jogava pra Seleção, vocês faziam 

diferença entre esses tipos de torneios, “ah, esse é menos importante, esse é mais 

importante”, como é que era isso? 

 

J.M. – Olha, quando tava a Seleção Brasileira em jogo a gente achava sempre que era 

importante, então quando era convocado era dia de festa na minha casa, com meus 

pais anteriormente e depois com a minha esposa, era uma realização jogar na Seleção, 

joguei quarenta jogos na Seleção, marquei vinte e dois gols, bacana, mais de meio gol 

por jogo, uma média excelente, e não dei sorte nas duas ocasiões mais importantes, na 

época das Copas, mas sempre que há uma homenagem aos campeões de 1958 e 1962 

a gente vai com prazer muito grande em rever essa turma toda, os que estão aqui 

ainda, porque não há dinheiro que pague as emoções que nós tivemos, e a grandeza 

das conquistas, que fez com que o público brasileiro vivesse momentos de êxtase, de 

alegria incrível, incrível mesmo. 

 

 

 

[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

J.M – Sabe que o Santos foi jogar! 

 

B.B. – É verdade. 
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J. M. – Porque o Santos precisava de mim, estava disputando a Libertadores, e eu 

falei: “meu casamento, eu vou casar, marquei já seis meses atrás, vocês deviam ter 

visto isso antes não é?” Ele falou: “não, você vai ter que ir com a gente”. Aí fomos 

para a Argentina, fui em lua de mel [risos] a minha mulher foi no avião. Falei: “tudo 

bem, eu jogo, mas depois vocês vem embora e eu fico lá”. E fiquei uma semana lá no 

Uruguai e na Argentina, mas joguei em lua de mel. 

 

D.A. – Se é sua esposa, espero que goste de futebol? [risos] 

 

J. M. – Hã? 

 

D.A.– Sua esposa tem que gostar de futebol, não é? [risos] 

 

J.M. – Pois é [risos]. Aí teve uma passagem boa, que a minha mulher estava vendo o 

jogo, nós estávamos jogando com o Independiente, eu estava em lua de mel, mas 

joguei, e estava o João Mendonça Falcão, que era o presidente da Federação Paulista 

de Futebol, e ele foi como representante do Santos lá da Federação Paulista, e ele 

estava lá do lado dos dirigentes, e entre os dirigentes estava minha mulher. Então diz 

que o João Mendonça Falcão falou assim: “eu não sei o que o Lula tem na cabeça” - o 

Lula era o técnico  “como é que ele coloca o Pepe para jogar, o rapaz está em lua de 

mel [risos]” – eu não estava jogando bem  “o rapaz está em lua de mel” [risos]. Aí a 

minha mulher virou para ele e falou assim: “presidente o senhor precisa convir que 

ele está muito resfriado, viu” [risos]. Sensacional, autodefesa [risos]. 

 

D.A. – Então, essas excursões que vocês faziam, não envolviam só o jogo, não é? Vocês 

chegavam, tinha alguma recepção, provavelmente vocês falavam com a imprensa local, como é 

que era isso, além do jogo, o que mais vocês faziam nos lugares, nesses países todos que vocês... 

 

J.M. – Na maioria das vezes, pelo poder do Santos e pela fama que nós tínhamos, pela 

fama que o Pelé tinha, a gente era sempre recebido em embaixadas, a gente conheceu 

muitos embaixadores, cônsules brasileiros e embaixadores brasileiros, a gente era 

recepcionado com jantas, com mimos, com presentes, até na torre Eiffel nós fomos, 

presente lá no quarto, quinto andar, tem um restaurante lá maravilhoso, fomos jantar 
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lá. E as homenagens se seguiam e nós éramos muito bem requisitados e recebidos em 

todas as ocasiões. 

 

D.A. – E tinha um pouco isso nessa época, o futebol brasileiro ser uma coisa única no 

mundo, que um exemplo para o restante do mundo seguir. Isso era passado assim para 

vocês ou isso era uma fala de alguém de fora assim, de um jornalista, isso no grupo, 

seja no Santos, seja na Seleção, tinha isso de... 

 

J.M. – Os jornalistas, quando o Santos ia a Europa ou a América, sempre iam dois 

jornalistas, um da Tribuna de Santos e outro da Gazeta Esportiva. Da Gazeta 

Esportiva era Solange Bibas, Orlando Duarte e Ary Fortes da Tribuna, Gilberto 

Bezerra, antigos. E eles sempre conviviam com a gente. Quando acabava os jogos, 

não tinha o recurso que tem agora, iam lá passar, demorava às vezes horas para chegar 

a notícia do resultado no Brasil, mas o Santos sempre levava, obrigatoriamente levava 

dois integrantes da imprensa, às vezes até três, que ia um fotógrafo, o Zezinho, viajou 

o mundo inteiro sendo fotógrafo da Tribuna, ele ia, tirava as fotos, e era assim. 

 

D.A. – Mas vocês sentiu que tinha alguma coisa de diferente do futebol do Brasil em 

relação aos outros times ou no campo era, era isso, era...  

 

J.M. – A gente sabia que nós éramos melhores, a gente, claro, às vezes quando 

enfrentava super times da Europa já era mais difícil, mas às vezes a gente jogava três, 

quatro vezes por semana, jogava em Bruxelas, em Liège, na Antuérpia, assim lugares 

pertos, e na maioria das vezes nós, os jogadores da Seleção, éramos obrigados a jogar, 

mesmo às vezes estando um pouco lesionado, um pouco machucado, você tinha que 

entrar no campo, que o contrato dizia tem que jogar Pelé, Pepe, Zito, Coutinho, senão 

vai diminuir a cota, e às vezes, principalmente quando o Pelé não podia jogar, eles 

queriam até cancelar o jogo. 

 

B.B – Então a sua última partida pela Seleção Brasileira foi em 1963? 

 

J.M. – Contra quem foi? Você tem aí ou não? 

 

D.A. – Israel. 
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J.M. – Israel! 

 

J.M. – [risos] 

 

D.A. – Minha cola aqui. [risos] A cola diz! 

 

J.M. – Sessenta e três. 

 

B.B. – Pelo Santos, os anos 1960 têm uma novidade que são os torneios de clubes da 

Libertadores da América. O Santos começa nos anos 1960 a disputar contra o Peñarol 

os jogos. Como foi o bicampeonato mundial conquistado pelo Santos em 1962 e 

1963? 

 

J.M. – Muito difícil, a gente se sentia melhor jogando contra os europeus, porque 

primeiro os estádios da Europa eram muito melhores, então os uruguaios e os 

argentinos, sabendo do poder de fogo do Santos, sabendo que o Santos tinha um 

grande time, notadamente um grande ataque, eles deixavam o gramado em péssimo 

estado, para diminuir a nossa velocidade, o nosso toque de bola e era mais difícil 

jogar. La Bombonera, não joguei uma vez na Bombonera que o campo tivesse bom, 

era terrão, parecia o areião lá de São Vicente, um terrão preto, e assim sendo também 

no estádio do Centenário, era difícil jogar, além de eles terem bons times, eles 

dificultavam, eles sabiam que era uma maneira de eles terem mais chance de ganhar. 

 

B.B. –Tinha hostilidade fora do campo, para chegar, pressão da torcida? 

 

J.M. – Não, não é como agora. Não tinha não. A gente chegava e era, digamos, 

éramos tratados, não vou dizer como amigos, mas como futebolistas, como a grande 

equipe que o Santos era, e todos queriam ver o Pelé. Sempre na expectativa de ver o 

futebol que o Pelé jogava na época. 

 

B.B. – Os jogos contra, pelo mundial interclubes, contra o Benfica e o Milan, jogados 

no Maracanã. O que você lembra dessas partidas? 
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J. M. – Benfica, nós éramos as grandes equipes da época, aqui o Santos e o Benfica 

que estava superando o Real Madrid lá. E nós tínhamos no Benfica um grande 

concorrente, o Benfica tinha um ataque muito bom também, era José Augusto, 

Euzébio, Águas, Coluna e Simões. Muito bom ataque. E com o Benfica tinha muita 

sorte, e os portugueses tinham muito medo do meu chute, além de ganhar do Benfica 

de cinco a dois, três a dois, no Rio e cinco a dois lá em Portugal, nós ganhamos do 

Benfica Torneio de Paris algumas vezes e eu sempre fazia gols no Benfica, e eles 

tinham muito medo do meu chute. O goleiro deles erao Costa Pereira, eu sempre fazia 

gol nele, então ele tinha até mais medo de mim do que do Pelé. O Pelé fez um gol 

contra o Benfica uma vez, que ele, foi em Portugal, cinco a dois, ele marcou três e eu 

marquei um e Coutinho outro. E aí nos sagramos campeões mundiais pela primeira 

vez. Pelé fez um gol que ele driblou defesa toda, cortou o goleiro, tinha um guarda 

encostado na trave e ele driblou o guarda também, policial. [risos] E pôs a bola para 

dentro do gol. [risos] Foi sensacional. Mas eu me realizei mais contra o Milan, que o 

Milan eu tive que vestir a farda de general, eu tive que vestir a farda de general que 

não estava nem o Pelé nem o Zito nem o Calvet. O Zito até hoje fala isso, o Zito ele 

fala: “se o Pepe não joga esse jogo a gente perdia”. Porque nós estávamos perdendo 

do Milan, o Milan tinha mais time que o Santos na época, pelos desfalques que nós 

tínhamos, o Milan tinha um super time, e nós estávamos, nós perdemos de quatro a 

dois na Itália e o empate dava o título ao Milan, se empatasse no Rio, por que Rio? 

Nós preferimos jogar no Rio, porque nós tínhamos torcida no Rio e em São Paulo não 

tínhamos, não tinha essa torcida que tem agora, então a gente preferia jogar no 

Maracanã. Então concentramos no Maracanã, a concentração no Maracanã, e houve 

até um fato bastante interessante, o Lula, como nós tínhamos perdido de quatro a dois 

lá, o Lula estava preocupado com o time do Milan, que o Milan tinha um time forte, 

com uma defesa muito boa e correu um boato que eu não ia jogar. E eu não estava, 

em 1963, não estava assim em uma grande fase, mas eu era o Pepe, que podia decidir 

tudo no chute. Então, eu me lembro que o Dalmo - Dalmo é um grande amigo meu até 

hoje - era o lateral esquerdo do Santos, mora em Jundiaí, e o Dalmo ia jogar. Então de 

manhã, o jogo era à noite, de manhã o Dalmo veio falar comigo, passou lá no meu 

quarto e falou: “Pepe eu queria falar contigo”. Ele tem três anos mais que eu, Dalmo, 

e já era mais experiente, falou: “você não vai jogar, te prepara para decepção que você 

vai ter, você ta pensando que vai jogar, mas você não vai jogar não, que o Lula já deu 

a preleção para o time que vai jogar, chamou o grupo, chamou a defesa, chamou 



Transcrição                                                                                                         
 

 

44 

44 

ataque e vai jogar o Batista”. Aí eu num falei nada, pensei comigo, eu não tenho nada 

contra o Batista, mas o Batista era o ponta-esquerda, já falecido inclusive, do 

Noroeste, jogador que era o “zagalê”, fazia o meio campo ali, falei: “mas o homem, o 

Lula precisa ganhar o jogo e vai colocar mais um homem na meia cancha?” Aí nós 

estávamos concentrados lá no Maracanã, que lá tem uma concentração no Maracanã, 

aí eu falei: “vou pegar o meu boné e vou embora”. Me deu vontade de fazer a minha 

primeira indisciplina no futebol, “vou largar isso aqui e vou embora, porque eu não 

vou jogar”, numa hora, você vê, talvez um outro jogador vai falar “que bom que ele 

não vai me pôr, não vou me arriscar”, mas estava “P” da vida, falei: “eu posso decidir 

o jogo e o homem não vai me pôr, sem o Pelé, sem o Zito e sem o Calvet.” Aí, 

digamos o jogo era às nove horas, às seis horas me chamaram lá, “Pepe, vem aqui no 

quarto tal que está o Modesto Roma, Athiê Jorge Coury e o Lula”, o técnico, Lula era 

o técnico, aí eu pensei assim: “bom eles vão me conversar para eu não me aborrecer, 

que eu não vou jogar, me chamaram para me dar um alento”. Eu sou, pelo menos meu 

forte não é indisciplina, nunca fui expulso de campo, mas nessa ocasião fiquei assim, 

com um pé atrás e um na frente, “o que será que eles tão me chamando aí?” Quando 

eu cheguei lá, eu já, o Lula se dirigiu para mim, ele me chamava de bomba [risos], por 

causa do meu chute forte, cento e vinte e dois quilômetros por hora [risos], mas 

quando ele me chamou de bomba, eu falei ué: “ei bomba, como é que tá para hoje?” 

Não é assim, pensei comigo, num é assim que o Dalmo me falou. Falei: “estou bem, 

professor”,  eu chamava ele de professor, “to bem professor, pode contar comigo, to 

bem disposto”, ele falou: “precisamos muito de você hoje, tal”, e eu fiquei assim 

comigo, “o que será que aconteceu?” Eu imaginei depois disso que o Modesto Roma, 

que é um homem muito forte no futebol, e o Athiê Jorge Cury, que era o presidente, 

tiraram da cabeça dele a ideia de não pôr o Pepe e pôr o Batista. Então eu entrei e, 

Santos perdia de dois a zero, nós estávamos no vestiário, cabisbaixos, pensando “a 

vaca já foi para o brejo”, aí caiu uma chuva divina, no intervalo caiu uma chuva, a 

gente escutava o barulho assim da chuva caindo no estádio, eu falei “meu Deus”, aí 

entramos com o campo alagado. Você sabe que com vinte minutos estava quatro a 

dois para o Santos! Eu marquei dois gols de falta, de bem longe cobrando faltas, o 

primeiro e o quarto gol.  O Almir, que entrou no lugar do Pelé, jogou muito também, 

e foi importantíssimo, nós viramos um jogo que só uma equipe como a do Santos, 

com aquela raça que a gente tinha para virar aquele jogo. 
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B.B. – E o estádio repleto? 

 

J.M. – Repleto, não sei se cento e noventa mil pessoas, eu não sei, eu não me lembro 

bem, foi o estádio cheinho, e a torcida carioca incentivando o Santos, nós não 

quisemos jogar em São Paulo porque são paulino, corinthiano e palmeirense vai torcer 

para o Santos? Vai nada [risos], vai querer que o Santos seja campeão mundial ou 

bicampeão mundial? Mas de jeito nenhum. Então lá no Rio todo mundo fechou em 

torno do Santos e nós ganhamos o título, depois ganhamos o terceiro jogo, foi um 

jogo muito amarrado, foi um a zero, gol do Dalmo cobrando pênalti, mas esse jogo 

não foi bom, bom foi o quatro a dois. 

 

B.B – Então além da Libertadores, do Mundial, o Santos continuou conquistando 

títulos estaduais, nacionais com a Taça Brasil, foi cinco vezes campeão consecutivo, 

você decidiu encerrar a carreira no final dos anos 1960, não foi? 

 

J.M. – É, a minha carreira? 1969. 

 

B.B – 1969. Então, foi uma década, continuou sendo uma década de vitórias. 

 

J.M. – Muitos títulos, e o Santos ganhava tudo, era Rio-São Paulo, era Taça Brasil, 

era isso, era aquilo, e era sensacional. Uma vez nós jogamos com o America do Rio, e 

na época o America do Rio estava muito bem, e foi Copa Brasil também, sabe, e o 

goleiro do America era o Pompéia, o Pompéia era um negrão alto, ele era voador, ele 

tinha sido trapezista no circo e tal, e ele era voador, e nós ganhamos de seis a um do 

America, no Pacaembu, e eu marquei dois gols No dia seguinte saiu na Gazeta 

Esportiva assim: as mãos do Pompéia inchadas, as duas mãos dele, inchadas de tanto 

chute que ele levou do ataque do Santos, não só do Pepe, mas dos outros também, as 

duas mãos inchadas. Então você vê hoje, o time chutou três bolas no gol no primeiro 

tempo e quatro no segundo, as estatísticas que fazem agora! Eu me lembro que teve 

um jogo no exterior que eu chutei acho que onze bolas no gol, onze, só eu, ponta 

esquerda. Então era diferente, o futebol era realmente muito ofensivo, o Zito era o 

sexto atacante, cinco atacantes e mais o Zito, o sexto, hoje não, hoje dezesseis, dez 

atrás e um recuado como diz o outro [risos]. 
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D.A. – Pepe, tem algum gol que para você, se tivesse que alguém perguntar qual o gol 

que você mais gostou de fazer, que você acha que é o seu gol mais bonito, você tem 

assim? 

 

J.M. – Você fala o mais bonito ou o mais importante? 

 

D.A. – Acho que os dois. 

 

J. M. – Os dois? 

 

D.A. – Você faz essa diferença, então vamos lá. 

 

J.M. – Taubaté dois a um, eu era garoto, vinte anos, fiz o gol do título, não foi o mais 

bonito, mas sete a seis com o Palmeiras, noite maravilhosa, jogo sensacional, dizem, 

falaram, comentaram na época morreram três pessoas, duas ouvindo o rádio e uma no 

estádio, que dois a dois, vinte minutos estava dois a dois, aí nós fizemos cinco a dois, 

virou cinco a dois para o Santos, aí o tesoureiro já preparou o bicho, aí o Palmeiras 

fez seis a cinco e faltavam seis, sete minutos e eu marquei dois gols, sete a seis, 

marquei três gols essa noite, marquei um de cabeça, um de pé direito, coisa rara, então 

ganhamos de sete a seis, um jogo extraordinário. Não sei se já contei essa passagem, o 

Santos não tinha ônibus, o Santos viajava em cinco carros de praça, e aí depois de um 

sete a seis me largaram lá na Praça dos Andradas, em Santos, e eu tinha que pegar, vai 

ser pão duro assim na China [riso], então você marca três gols no Palmeiras e vai 

esperar o ônibus das três da manhã, que tinha um ônibus que ia para São Vicente, 

levava meia hora e eu fiquei na fila para pegar o ônibus, não peguei táxi não, então aí 

me sentei no ônibus, aquele pessoal que ia para o trabalho ou que vinha do trabalho, 

três horas da manhã, chacoalhando lá no último banco, e um cara meio mamado do 

meu lado: “o senhor é o Pepe, não é?” Digo: “sou sim”. “Vocês não jogaram com o 

Palmeiras essa noite, Pepe?” Eu digo: “jogamos”. “Quanto foi?” “Ganhamos sete a 

seis”. “Rapaz, eu to falando sério”. Ele não acreditou na contagem, “pô, eu to falando 

sério, Pepe”. Ganhamos de sete a seis, aí ele acreditou. Essa foi uma passagem, o jogo 

mais lindo que houve, devido às nuances do marcador, o Santos fazia muito isso, fazia 

muita virada, nós ganhamos de oito a seis na Alemanha, ganhamos de sete a quatro, 
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fazia muito gol, sofria muito gol, não que a defesa fosse fraca, era muito jogador de 

Seleção Brasileira, é que era um time eminentemente ofensivo. 

 

D.A. – E você continua acompanhando a Seleção Brasileira como espectador, como 

torcedor, depois que você parou de jogar pela Seleção? 

 

B.B. – Mesmo em 1966, que você ainda jogava. 

 

D.A. – Como que foi essa sua, você analisava, você conversava com as pessoas, você 

encontrava os jogadores? 

 

J.M. – Em 1963, eu acho que em 1964 eu fui convocado com uma discussão aí, mas 

eu acho que não joguei não, em 1963, você falou, foi em Israel o meu último jogo, 

agora acompanhar a Seleção Brasileira, sempre acompanhei, desde 1950 com quinze 

anos, agora então, quer me ver mal humorado é ver a Seleção Brasileira perder, a 

gente fica torcendo, a gente quer que o futebol brasileiro seja sempre reverenciado, 

seja o melhor e o que a gente vê hoje, já vê mais adversários, não só aqui como 

também a Espanha, e abro um parêntese, que eu sou muito amigo do Guardiola, 

muito, o Guardiola jogou no meu time no Catar. Uma passagem curiosa: eu estava no 

Catar, e o sheik, o sheik do meu time, meu time estava chamava-se Al Ahli, era verde 

como o Palmeiras de vocês, e o sheik me falou: “Pepe, eu estou com vontade de trazer 

o Guardiola”. O sheik desse tamanho, imenso, ele falou: “olha, estou com vontade de 

trazer o Guardiola, o empresário dele, ele vem para cá, o que é que você acha”, eu 

disse “pode trazer ontem, esse cara joga muito”, tinha visto o Guardiola jogar, aí dois 

ou três dias depois chegou o Guardiola lá, eu estava de técnico, estava próximo à 

trave, batendo bola com os goleiros, e chegou o Guardiola, de paletó e gravata, e 

disse: “faz calor aqui, ô mister”, mister, lá eles chamam de mister, “faz calor aqui não, 

mister”, eu disse: “aqui agora está inverno, está quarenta e dois graus, aqui vai a 

cinquenta”, “mister o que é isso?”. Ele acompanhou essa trajetória toda, eu me lembro 

que eu estava próximo à trave, e eu fazia muito bem isso sabe. Fazia muito bem, eu 

estava com a bola aqui, eu falei Pep, ele é Pep também, só que não tem o “e” no final, 

“Pep, está vendo la linha divisória na meia cancha” - eu estava debaixo da trave  “ta 

vendo a linha divisória da meia cancha?”. Ele disse: “sim, mister”. “Com una 

tentativa sola, voi colocar la pelota sobre la linha divisória, com um chute solo”.  
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“Mister, no lo creo, no lo creo”, “como no lo cres?”, “é eu sei que usted jogou com 

Pelé, com Clodoaldo”, que era da posição dele, e eu falei, “tem uma coisa, de frente é 

muito fácil eu vou fazer de costas” [riso], e fazia viu, parou em cima da linha, 

“Mister, usted hacer siempre esto?” Digo: “ normal, normal” [risos]. Aí somos amigos 

até hoje, ele jogou muito lá, me ajudou bastante, temperamento, tem muita liderança, 

sabe, além do mais jogava muito futebol, eu nunca vi um jogador como ele, eu vi 

Zito, vi Clodoaldo, vi Falcão, na posição dele, mas igual a ele eu nunca vi, ele joga só 

dois toques, ele não dá um, nem três, nem dez, é só dois, é tum-tum, tum-tum, parecia 

um maestro sabe, põe a bola onde ele quer, e jogou muito. 

 

B.B. – Você falou de posição, e a sua posição de ponta esquerda, como é que você 

vê? 

 

J.M. – É. Falei pra ti... Você diz hoje ou antigamente? 

 

B.B. – Antigamente. 

 

J.M. – Eu era meia-esquerda e fui colocado na ponta esquerda, e deu certo, ainda bem 

que deu certo, se eu fico na meia no ano seguinte ia chegar o Pelé, como é que eu ia 

fazer, o dez era o Pelé. Então deu certo, eu tinha velocidade e tinha chute, requisitos 

que um bom ponta esquerda tem que ter, é velocidade e chute, então por isso que eu 

me dei bem na posição número onze. 

 

B.B. – Pepe, você já falou um pouquinho já do Catar, dessa experiência como 

treinador, esse período final como jogador, como é que foi para você vislumbrar essa 

possibilidade de encerrar a carreira, como é que você amadureceu isso? 

 

J.M. – Preocupante, não é, preocupante. Eu tinha sido requisitado, tinha tido 

propostas muito boas de Barcelona, de Milan, para ir para o exterior, e sempre preferi 

ficar no Santos Futebol Clube, então eu não tinha, eu podia ter aceitado uma proposta 

dessas e ter ficado milionário no caso, ou ficar muito bem de vida, mas eu preferi 

ficar no Santos, embora eu tivesse uma posição, quando eu parei de jogar, uma boa 

posição, não era uma coisa extremamente sólida, quando eu parei de jogar, depois 

como treinador eu consegui ganhar mais alguma coisa, ganhei mais como treinador 
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que como jogador, entendeu? Então quando eu parei de jogar, digamos, eu tinha 

quatro apartamentos, era o que eu tinha, quatro apartamentos e morava num e três 

alugados, você vê, com três alugueis é difícil de sobreviver, então por isso foi 

importante eu continuar no ramo que eu gostava, que o Santos me convidou para dar 

seqüência, e no qual eu fiz depois a minha carreira, não foi só no Catar, eu trabalhei 

em Portugal, no Boa Vista, eu trabalhei na seleção peruana, tentando classificar para a 

Copa de 1990 e não consegui e trabalhei no Japão, no Yumiuri Kawasaki, onde foi 

lindo lá, tinha um jogador o Rui Ramos, brasileiro que jogava lá, que me acolheu 

muito bem, ele jogava muito, e tem o Cazu que jogou no Santos, então a grande 

herança que eu tenho do futebol é realmente essas passagens de você ter dado chance 

às pessoas que você gosta, sua mulher e seus filhos, de conhecerem o Japão, eles 

conhecem meio mundo graças a mim e graças ao futebol, que nos proporcionou essa 

oportunidade. 

 

D.A. – Sua família então ia com você, enfim, te acompanhava? 

 

J.M. – No começo eu ia sozinho, eu ia ver como é que era o terreno, ajeitava lá, aí um 

mês depois, vinte, vinte e cinco dias depois eles iam, às vezes os filhos estavam no 

colégio, não podiam ir, só iam nas férias, agora a minha mulher sempre me 

acompanhou e sempre me dava uma força incrível, principalmente como treinador, 

que você treinador, você como jogador você dá uma bomba lá e resolve, agora 

treinador você depende dos jogadores, depende dos outros. 

 

D.A. – Você foi jogador em um único clube não é? Essa experiência do Santos, você 

vê essa fase gloriosa do Santos, de formar uma equipe para ganhar tudo, isso você 

levou como experiência para montar suas equipes depois, como treinador, como é que 

foi? 

 

J.M. – Foi, levei essa experiência toda, me fez muito bem ter participado dessa grande 

equipe do Santos, ao lado do maior jogador de sempre, e aprendi um pouco com Lula, 

Antoninho, Aymoré, Feola, eu peguei um pouco de cada um e surgiu o Pepe como 

treinador com as idéias dele recheadas por um monte de treinadores de categoria 

também. 
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D.A. – Mas quais são as ideias do Pepe treinador? 

 

J.M. – Pepe é... o treinador tem que ser de acordo com a equipe que ele vai dirigir, 

não adianta você dirigir, por exemplo, o Paulista de Jundiaí, quando eu trabalhei, que 

era um time extremamente defensivo, que tinha que fechar mesmo. Agora se eu 

tivesse um super time sempre na mão ia ser muito mais ofensivo, mas você tem que 

saber trabalhar de acordo, às vezes um time mais fraco te contrata e você não pode ser 

só ofensivo, então o treinador Pepe é um treinador que gosta de jogar no ataque, mas 

sabe se defender também. 

 

B.B. – No início do depoimento, você falou que se formou na Escola de Educação 

Física. 

 

J.M. – Que o quê? 

 

B.B. – Estudou Educação Física, já era com vistas a ser técnico, foi nesse momento? 

 

J.M. – Não, não tinha nada relacionado, foi porque a Escola de Educação Física foi 

formada lá em Santos. A professora Rosinha, ela era muito bem quista lá em Santos, 

ela fez um convite para os atletas de maior prestígio, de maior nome, de estudarem na 

faculdade dela, e lá fomos nós, fomos eu, Pelé, o Zito, o Zito não, eu, Pelé, o Levinha, 

o Zito tinha outros negócios não foi. O Pelé, Levinha, Formiga, e muitos outros e nos 

formamos na, foi lindo, foi ótimo, na formatura a gente com aquelas, com aqueles de 

formando, como é que chama? Toga. Passamos alguns anos muito gostosos e 

divertidos ali. Nós tínhamos o Negreli, campeão de voleibol e aquela, uma outra moça 

que era atleta também e havia muitas pessoas do esporte, professor Godofredo Fraga 

que era o nosso professor, fiz uma amizade tão boa com ele lá na faculdade que 

depois o levei como técnico do Santos, ele foi meu preparador físico no Santos, levei 

ele para lá, ele era uma pessoa de muita confiança. 

 

D.A. – Você também foi técnico em vários times pelo Brasil não é, em Fortaleza...? 

 

J.M. – Fui. 
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D.A. – ...e no interior de São Paulo, inclusive no Internacional de Limeira? 

 

J.M. – Internacional de Limeira, fui campeão em 1986, essa foi a minha consagração 

como treinador, porque a Inter de Limeira foi o primeiro time do interior que foi 

campeão, e foi campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, tinha primeiro 

turno, segundo turno, e depois ainda tinha que jogar com o vice-campeão que foi o 

Palmeiras. Tivemos que ganhar do Palmeiras ainda, dentro do Morumbi, e foi uma 

festa em Limeira, foi maravilhoso, aquela época foi a época da safra da laranja, e 

enchia meu carro de laranja [risos] e levava laranja para Santos, então a Inter de 

Limeira que hoje está aí, eu nem sei em que divisão ela está, terceira ou quarta 

divisão, uma pena não é? Não soube conservar esse momento, e eu também fui um 

dos culpados, que quando acabou o jogo eu já estava contratado pelo São Paulo. Eu 

me lembro que um dos diretores ainda falou : “Pepe você vai largar a gente aqui”. 

Digo, “presidente, nós fomos campeão, dá para você aí tocar o barco agora, eu to indo 

para o São Paulo, eu tenho que ver o meu lado também não é?” E fui para o São 

Paulo, e a Inter nunca mais foi a mesma, eles talvez quisessem que o trabalho desse 

seqüência, anos depois eu voltei à Inter, sempre que eu quero ser feliz eu vou a 

Limeira, ia lá e ganhava. Já estava caindo, “Pepe, vem aqui” e salvava. “Pepe estamos 

na segunda divisão e queremos ir para primeira, finais”, e “pá”, sobe. Tudo deu certo 

para mim em Limeira, então eu trabalhei em Jundiaí, trabalhei no Ituano, alguns 

times, no Guarani, Ponte Preta várias vezes, e trabalhei também no Fortaleza, onde 

também fiz um ótimo campeonato, fui campeão lá, Remo, Belém do Pará. 

 

D.A. – Teve também o Atlético Paranaense. 

 

J.M. – Atlético Paranaense, é o meu xodó também. Fui no Atlético Paranaense, 

campanha excepcional, foram doze, foram quinze jogos, doze vitórias, dois empates e 

uma derrota, fui campeão, e acabei não ficando lá. Depois de fazer uma campanha 

dessas, sendo campeão e tudo, aí teve um jogo com o Curitiba, e perdi do Curitiba, aí 

num reformei contrato, não estou entendendo nada, quer dizer que é menos 

importante ser campeão do que perder para o Curitiba?E era. Que rivalidade! E 

depois, dois anos depois fui trabalhar para o Curitiba. Atlético e Curitiba é uma 

rivalidade muito grande. Atlético Mineiro, trabalhei no Atlético Mineiro também, 

com o Cruzeiro é uma rivalidade muito grande, mas a maior rivalidade que eu vi no 



Transcrição                                                                                                         
 

 

52 

52 

futebol brasileiro foi Remo e Paissandu, ai meu Deus! Dia de Remo e Paissandu sai 

de baixo lá em Belém, meu Deus, quem vai no estádio corre risco sério viu. 

 

B.B. – Isso foi quando no Remo? 

 

J.M. – 1994, eu fiquei pouco tempo lá, apesar de Belém ser uma cidade maravilhosa, 

eu não me adaptei bem com a comida. Comida muito forte e tal, o Guarani me ligou 

na época, falou: “Pepe, vem para cá”. Eu perdi muito peso lá, fiquei, não me dei bem 

com a alimentação, aí voltei para o Guarani. 

 

B.B. – Então, você gostava de ser técnico, foi uma... 

 

J.M. – É o que? 

 

B.B. – Você gostava de ser técnico, você gostou dessa experiência de ser técnico, 

gostava de lidar com os jogadores? 

 

J.M. – Gostei, gostei, nem fala, conhecer povos diferentes, como o caso do Yumiuri, 

que a gente estava falando, do Rui Ramos, do Cazu. O Rui Ramos é um brasileiro que 

foi jogar no futebol japonês, ele foi para lá com quinze anos de idade e está até hoje 

lá, o Japão adora ele e ele adora o Japão, e ele jogava muito. 

 

D.A. – E foi uma época de começo do futebol no Japão, não é? 

 

J.M. – Foi, foi. 

 

D.A. – Muito se fala do Zico no Japão, mas você foi antes. 

 

J.M. – Eu cheguei lá, o Zico estava no time adversário, nós até ganhamos do time do 

Zico uma vez, ele jogava no Kashima me parece e o meu time era o Yumiuri, verde 

Kawasaki, a campanha no Japão foi irrepreensível, nossa Senhora, ganhamos... 

 

D.A. – E tinha alguma diferença de treinar brasileiro e treinar japonês, no corpo, na 

tática? 
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J.M. – Todos eles treinavam, nós tínhamos o..., no caso tinha o Rui Ramos que 

treinava muito, depois ia para balada a noite inteira, mas ele chagava no jogo e 

jogava, jogava muito.  

 

B.B. – E a comunicação? 

 

J.M. – Ele fez um gol lá uma vez, ele percebeu, nós estávamos jogando com um time 

lá, depois eu volto à sua pergunta, nós estávamos jogando com um time lá e o time 

estava fechado e a gente não conseguia entrar, e eles faziam a linha de impedimento 

muito bem, a japonesada. Pegaram a gente dez vezes impedido, então eu falei com o 

Rui Ramos que ele era o médio volante e vinha de trás, e falava “não vai dar tempo 

deles saírem e você entra, na hora que eles tiverem saindo você entra”, e ele fez isso, 

ele pá entrou, ficou ele e o goleiro, falei agora está no pé certo, estava zero a zero. O 

homem certo, frio que nem ele era, sabe o que ele fez, o goleiro estava aí onde você 

está, ele aqui. Ele pegou a bola, colocou em cima do pé aqui e jogou por cima do 

goleiro, assim mesmo, por cima do goleiro, um a zero, ganhamos. Quando acabou o 

jogo eu falei: “assim também não precisava fazer, você quer matar o velho do 

coração”. “Seu Pepe, eu faço sempre isso, não se preocupe não, eu sou meio louco 

mesmo”. 

 

B.B. – E para um treinador, por exemplo, no Japão, como é que é a comunicação? 

 

J.M. – Eu tinha lá um intérprete que falava muito bem o japonês, ele era brasileiro, 

mas já estava há alguns anos lá, e ele traduzia do português para o japonês. Ele só não 

conseguia traduzir as emoções: “vai lá, vai!” Como é que ele ia traduzir isso? Ele ia 

pausadamente, a apreensão fica uma apreensão diferente, quando chegava no vestiário 

e estava perdendo, “seu merda, seu isso, seu aquilo!” Aí ele tinha que maneirar, ele 

“calma, chefe”. 

 

D.A. – Mas aí a minha pergunta é, treinar um japonês não é, que no Brasil... 

 

J.M. – O japonês treina, treina, se você fala para ele: “eu quero que você dê vinte e 

cinco chutes com a perna direita e vinte e cinco com a esquerda”, ele faz isso, “hoje 



Transcrição                                                                                                         
 

 

54 

54 

você vai fazer isso, amanhã você cabeceia”, ele treina, treina, ele sabe que ele precisa, 

e o brasileiro já é mais folgado, sabe que tem muita técnica, muita qualidade e não se 

dedicam aos treinos. O Cazu foi um, o Cazu foi para o Santos e aprendeu a chutar 

com a perna direita, porque ele era canhoto, direita, esquerda. A vantagem foi que ele 

conseguia jogar nas duas pontas, estava muito marcado na esquerda eu punha ele na 

direita, e no Japão é gostoso porque você chega lá para treinar, fora os terremotos que 

preocupavam, eles diziam “ah, o terremoto é depois de amanhã”, e você ficava, até 

uma vez numa concentração lá no décimo andar começou [imitando som (40:23)] e o 

lustre e fazia assim [risos]. A gente estava falando o que, do Cazu? Ah, é! As fãs, as 

japonesas adoram futebol, as japonesas levavam presentes para os jogadores, você 

chegava para dar o treino lá, no vestiário tinha um monte de pacotinho, Cazu, a 

maioria era Cazu, Takeda e os outros jogadores. Eles recebiam presentes das 

torcedoras, assim de torcedoras no estádio. E quando acabava o jogo, depois do jogo, 

meu time era muito bom, ganhava quase sempre: “Pepe, Pepe!” [riso]. Tenho 

saudade, tenho lembranças boas do Japão, minha mulher não gostou muito de lá 

porque tinha muito tremor, terremoto, e ela ficava preocupada. 

 

B.B. – Depois dessa experiência toda como treinador em vários países do mundo, em 

vários estados do Brasil, em 2006 você publicou um livro sobre futebol. Como é que 

o surgiu essa idéia? 

 

J.M. – Você gostou do livro? 

 

B.B – Eu não cheguei a ler ainda. 

 

J.M. – Ainda não. Vai gostar, é um livro..., o Zé Luiz, da Realejo, ele me convidou 

para escrever esse livro, e vai sair no ano que vem o outro, ah vai, e sobre coisas 

curiosas, passagens interessantes, principalmente passagens engraçadas sobre o 

futebol, aí eu lancei o “Bombas de Alegria”, foi uma vendagem muito boa, foi 2006, 

ou 2007, vendeu bastante, o cara que escreve livros já sabe que não vai ficar rico com 

vender livro, você ganha uma quantia bem inferior do que pensa que pode ganhar. 

Mas só a realização de você escrever um livro, é uma maravilha saber que vai ficar 

eternamente marcado. 
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D.A. – E você, enfim, com toda essa carreira do futebol, sua vida desde menino, 

jogador e depois técnico, você também é um torcedor? Você acompanha como, você 

assiste futebol, você assiste com que olhar de quem está torcendo para o time ganhar 

ou de analisar taticamente, mais friamente o jogo? 

 

J.M. – Eu ainda analiso bem taticamente, às vezes eu estou vendo o jogo lá na minha 

sala, e quando eu vejo jogo eu não gosto, você me entende, que tem neto, tem isso, 

aquilo, então eu quero ver o jogo sossegado. Meus filhos já são grandes, e eles vêem o 

jogo perto de mim, eu sou bem sereno, não sou de chutar, meu filho mais novo, 

Rafael, ele fica nervoso, ele rói unha, o Alexandre, é mais velho, trabalha no Santos 

inclusive, equipe de base. Inclusive agora vai para Valencia, falei para vocês, não? 

Segunda-feira eles vão jogar em Valencia, na Espanha, um torneio lá de uma semana 

ou dez dias, ele está todo contente, vai viajar. Agora, as meninas não, as duas meninas 

não estão nem aí com o Santos, os dois filhos são Santos roxo, as duas meninas são 

Pepe Futebol Clube [risos]. Pepe está no Juventus, vai jogar contra o Santos, eles são 

Pepe. Teve uma passagem com a Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista me 

chamou, estava numa situação difícil, consegui equilibrar, consegui bons resultados, 

ótimos resultados, e aí ganhamos do Santos, dois a zero, ganhamos dois a zero do 

Santos lá no campo da Portuguesa, dois a zero ganhamos do Santos, dois gols de um 

jogador chamado Rico, era ponta direita, o São Paulo tinha emprestado para mim, 

fizemos uma campanha linda, mas esse jogo foi... Eu me lembro que eu ia saindo do 

campo, ainda dentro do campo, próximo ao túnel, e o pessoal do alambrado, “Pepe, 

filho disso, filho daquilo, como é que você vai ganhar do Santos”, e tinha um outro 

xingando o juiz, tinha um cara xingando o juiz, e esse rapaz é meu corretor de seguros 

[risos], e ele estava xingando o juiz [risos], torcedor do Santos roxo, eu falei: “Aldo, 

quer dizer que você estava torcendo contra mim”, [risos] “não, não Pepe, não, sou 

isto, sou num sei o que”, é meu corretor de seguros até hoje. 

 

B.B. – Pepe, você comentou das suas lembranças de quinze anos, quando o Brasil 

sediou a primeira Copa do Mundo, estamos aí às vésperas de um novo torneio, para 

terminar eu queria que você contasse um pouquinho como é que você está vendo os 

preparativos e a sua expectativa em relação a essa Copa que nós vamos sediar.  
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J.M. – Ah, é o tal negócio, em 1950 o Brasil sediou e bem, não tinha a população que 

tem hoje, não tinha os estádios que tem hoje, e mesmo assim fez uma Copa onde não 

houve grandes queixas por partes das equipes que aqui estiveram, acho que o povo 

recebeu bem essas seleções, agora o Brasil tem uma infra-estrutura muito maior. 

Claro que ainda necessita de melhorar as instalações, os gramados, os pedágios, as 

estradas, tudo, mas eu sinceramente, eu acho que o Brasil tem condições, tem 

condições de sediar uma Copa. 

 

B.B. – São Paulo também? 

 

J.M. – São Paulo também, principalmente São Paulo, acho que tem, embora, o grande 

estádio seja só o Morumbi, que Pacaembu já ficou pequeno, mas eu acredito que 

mesmo que tenha alguma sede aqui em São Paulo, os jogos menores podem ser no 

Pacaembu, vai jogar Equador e Bulgária, por que que não pode jogar, não é? No 

Morumbi, e o Maracanã, ou o estádio que tiver, estão reformando o Maracanã para a 

época, para a Copa, para os grandes jogos, principalmente os jogos da Seleção 

Brasileira. 

 

D.A. – Em relação à Seleção? 

 

J. M. – A Seleção? 

 

D.A. – A preparação da Seleção. 

 

B.B. – As chances... 

 

D.A. – Os jogadores? 

 

J.M. – É, no meu tempo, a Seleção era basicamente formada por jogadores que 

jogavam no Brasil, agora está basicamente formada por jogadores que não jogam no 

Brasil, a diferença também está aí, que eles estão lá, são profissionais, vem, eu 

inclusive estive num acontecimento desses com a Seleção, quando ela estava aqui, 

estive lá conversando com eles e tudo, eles vem com boa vontade, não existe: “ah, 

fulano não quer vir, está com frescura”, não, eles vem com boa vontade porque eles 
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sabem que uma reforma de contrato lá no exterior depende muito do que eles 

apresentarem na Seleção Brasileira, todos esses jogadores sabem disso, e eles vem 

com disposição de fazer o melhor possível, só que eles estão numa outra lá, já estão, 

quase todos estão numa situação financeiramente extraordinária, e consequentemente 

os riscos, eles procuram que os riscos sejam os menores possíveis, procuram que dê 

certo, mas muito cuidado na hora de dividir. 

 

B.B. – Você está esperançoso que o Brasil consiga conquistar esse título em casa? 

 

J.M. – Eu sou, estou esperançoso, o futebol brasileiro ainda é o melhor, tem agora aí a 

Alemanha, a Espanha que agora é sempre um adversário de muita qualidade, mas eu 

acredito, eu acredito muito no poder de fogo da Seleção Brasileira, acho que o 

Neymar vai estar mais maduro ainda, daqui a dois, três anos, 2014, não é? 

 

B.B. – Isso. 

 

J.M. – Três anos. Consequentemente se ele está apresentando esse, ele está nesse 

momento atual a verdade, o Neymar está carregando o Santos nas costas, então o time 

do Santos depende muito, exclusivamente dele e na Seleção Brasileira ele vai ter 

assim um apoio mais constante de jogadores de um nível também melhor, que são os 

jogadores de Seleção Brasileira, então é uma pedra preciosa que a gente não pode 

perder é o Neymar. E falando no Neymar falo também do Ganso que é o grande 

companheiro dele, os dois se dão muito bem, entrosam muito bem, quando jogam um 

com o outro, quando jogam separado o Ganso sente mais falta do Neymar, o Neymar 

às vezes resolve sozinho, o Ganso já tem um pouco mais de dificuldade, mas também 

é um jogador excepcional, então só grandes esperanças, e por falar em aves, tem o 

Pato também [risos], antigamente, [risos] um xiste, uma piadazinha, antigamente 

dependia de Pelé e Pato, de Pelé e Pepe, agora depende de Pato e Ganso, agora 

estamos dependendo de aves [risos]. Não, essa é uma brincadeira, porque realmente 

tanto o Pato como o Ganso são jogadores de um nível altíssimo assim, o Pato fazer o 

que ele fez lá no exterior, com a idade que ele foi para lá, temos grandes jogadores de 

futebol mundial atualmente. Então a esperança existe, o Brasil dá um reforço forte na 

defesa porque gol, os gols vão acontecer. 
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B.B. – Bom, chegamos ao fim do depoimento de José Macia, Pepe. Pepe, nós 

gostaríamos de agradecer imensamente a você, de nos honrar com esse depoimento, 

quase três horas, poderíamos ficar mais algumas horas, cavoucando as histórias. 

 

J.M. – Obrigado, foi ótimo. 

 

B.B. – Muitíssimo obrigado em nome da Fundação Getúlio Vargas e do museu do 

Futebol. 

 

J.M. – Eu agradeço a oportunidade desse depoimento também, isso aqui vai ficar 

gravado para sempre, e isso é maravilhoso e desculpem algumas tiradas aí 

engraçadas, que fazem parte do meu humor, do futebol, afinal de contas já escrevi até 

um livro sobre isso, fiquei muito feliz de participar, um abraço forte a todos. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

 

 

 


