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F.H. – Bom, Zé, primeiro agradecer muito por você ter aceito o convite de vir 

falar com a gente aqui, no Museu. Tanto em nome da Fundação Getulio Vargas - a GV - 

quanto ao Museu do Futebol, a gente está feliz porque você aceitou o nosso convite. A 

gente pede, Zé, para recuperar lá, atrás. Então, é preciso que você fale o seu nome, o dia 

em que você nasceu e onde você nasceu.  

 

J.A. – Bom, o meu nome é José Maria Rodrigues Alves. Sou da Fazenda Lajeado, 

do município de Botucatu, interior de São Paulo. Eu nasci no dia dezoito de maio de 

1949. Hoje, com sessenta e dois anos, e mais alguma coisinha. E graças a Deus, tudo 

bem.  

 

F.H. – Zé, quem eram os seus pais? 
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 J.A. – Durvalino Rodrigues Alves, pai, e Maura dos Santos Alves, mãe. Eu sou de 

uma família de seis irmãos. Eu sou o segundo. Tem o Gil, o mais velho, o Gilberto 

Geraldo; o João Margarido... Eu, Marco Antônio, Modesto e Moises - seis irmãos. Todos 

homens.  

 

C.U.  – E, todos, jogadores, em algum momento da vida?  

 

J.A. – É. Todos eles brincaram um pouco. Agora, o Gil, que é o mais velho, foi 

profissional – quando eu vim para a Portuguesa eu os trouxe, ele, o Tuta e o Modesto. 

Então o Gil, o Tuta, o Marco Antônio e o Modesto, acabaram se tornando profissionais. 

O Moises foi o único que esteve na peneira do Corinthians, na época do dentinho – o 

dente de leite – e acabou não vingando. Mas os outros, todos, tiveram uma 

oportunidadezinha no esporte. 

 

C.U.  – O João Margarido é o Tuta?  

 

J.A. – É o Tuta - ponta esquerda que foi meu adversário, na Ponte Preta.  

 

C.U.  – Marcou naquela final?  

 

J.A. – Marcou muito, marcou muito. Eu tive que marcá-lo, não é? Então, foi um 

momento muito difícil. Mas, felizmente, as coisas correram bem.  

 

F.H. – Zé, como que era a vida na fazenda, nesse momento. O que os seus pais 

faziam? Você e os seus irmãos ajudavam? A sua mãe? 

 

J.A. – Bom, o meu pai era funcionário, era da Estação Experimental do Café, uma 

fazenda federal. O Meu pai tinha um cargo dentro dessa fazenda. E a gente foi criado, 

praticamente, lá. Ele era um funcionário de escritório e a minha mãe dona de casa. A 
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gente teve uma infância muito gostosa, aquela infância de interior, aquela infância de 

fazenda. Aprendemos a conviver com tudo, não é? Criações, plantações e a primeira 

escola, também – aquela escola rural que tinha em Lajeado. Eu fiz os quatro anos 

primários na fazenda e, depois, tive que fazer a quinta série na Escola Industrial que foi 

feita na cidade. Mas foi uma vida muito gostosa. Desde o começo, aquela marca do 

Corinthians. O meu pai era um corintiano fanático. Já nascia corintiano porque ele 

impunha uma situação pela própria circunstância da fazenda, tinham muitos são-paulinos 

e muitos palmeirenses; e o meu pai era o fanático corintiano. Tinham aquelas revistas 

antigas da Gazeta Esportiva aquela... uma revista grande, não é? Que parecia um jornal.  

 

C.U.  – A Ilustrada.  

 

J.A. – Ilustrada, com o Cabeção e com o Luizinho... Os grandes ídolos da época, 

não é?  O Gilmar dos Santos Neves. Então, eu fui criado praticamente dessa forma.  

 

F.H. – Vocês eram corintianos por causa do pai. O contato - que você falou - era 

dessa revista? Tinha o rádio? 

 

J.A. – É. Era mais rádio. Tinha o campo de futebol, não é? Que, depois dos quatro 

ou cinco anos, a gente sempre ia para o campo. O meu pai foi um jogador, também, da 

várzea – jogou lá, no Lajeado. E a agente acompanhava os jogos, as brincadeiras - 

algumas preliminares a gente fazia. Campinho todo dia e toda hora. Saía da escola e o 

momento que tinha, a gente ia para o campo com uma bola de meia, ou com uma laranja 

dentro, ou coisa parecida. Então, eu tive essa criação sadia e gostosa de interior.  

 

C.U.  – Você, para estudar, Zé... Quando eu fiz o seu perfil para os dez mais do 

Corinthians, tem uma parte em que eu coloco, ali, que você, para estudar, tinha que andar 

um belo trecho a pé, não é isso? Em que fase da sua vida foi isso? 
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J.A. – É. Foi depois dos dez anos. Eu fiz os quatro anos escolares na fazenda. 

Então, era uma caminhada pequena. Depois, eu fui para a cidade. Aí, tinha um ônibus, e o 

meu horário nunca coincidia com o ônibus. Então, eu ia de manhã, aproveitava o ônibus, 

e a tarde, quando eu voltava – porque eu ia fazer uma atividade esportiva na Ferroviária, 

infanto-juvenil então perdia o ônibus, e tinha que vir a pé para chegar cedo. Senão, tinha 

que chegar depois das onze horas da noite. Então, eu andava, praticamente, sete 

quilômetros; e fui me acostumando. Mesmo depois que me tornei um jogador da várzea, 

do amador da Ferroviária, o melhor caminho era a caminhada. Até que, um belo dia, o 

meu pai deu uma bicicleta, e a bicicleta foi o instrumento para que a gente pudesse ir 

trabalhar, estudar ou fazer alguma coisa.  

 

F.H. – Isso para quando você fazia um curso técnico, não era isso? 

 

J.A. – É. Eu fiz a Escola Industrial, não é? Que foram quatro anos de Escola 

Industrial, que era um ginásio industrial; e mais um ano do aprendizado. Onde eu fiz o 

curso de torneiro mecânico ajustador. Eu não cheguei a fazer nada, depois que eu entrei 

no futebol, mas eu tenho um curso técnico industrial. 

 

C.U.  – Agora, eu tenho pouco registro da Dona Maura, não é? Todo mundo fala 

do Seu Durvalino e Seu Durvalino. Fala um pouco da Dona Maura para mim.  

 

J.A. – Ah, a minha mãe era uma criatura maravilhosa, não é? Os seis partos foram 

naturais. A minha mãe era um respaldo do meu pai porque ela o ajudava. O salário, na 

época, não era tão grande e não era tão generoso como é hoje. Não era um salário para 

seis pessoas, ou oito pessoas, no geral. Mas a minha mãe dava duro, ela fazia o trabalho 

de casa e, às vezes, ia para a roça, também, para acrescentar alguma coisa a mais no 

salário do velho. 

 

C.U.  – No caso, a colheita de café. 
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J.A. – Colheita de café, colheita de feijão... 

 

C.U.  – Coisa que você também fez. 

 

J.A. – A gente ia como ajudante, não é? A gente sempre cooperava com a família 

fazendo balainho; vendendo alguma coisa; colhendo chá; colhendo café. E as rocinhas 

particulares que o meu pai sempre tinha. Tinha um espaço, a gente ia para lá; carpia; fazia 

o milho; o feijão. Algumas coisas para acrescentar na casa.  

 

C.U. – Ela gostava da ideia de vocês serem jogadores de futebol? 

 

J.A. – A minha mãe não se interessava muito. Ela ficava muito revoltada porque a 

gente sujava muita roupa. [risos] Na época, eram aqueles calções, aqueles panos de saco 

de açúcar e saco de farinha. Então, eram calções brancos. E a gente não tinha a menor 

ideia, não é? A gente ia para o jogo e fim de festa. Até que, um certo tempo, ela começou 

a tingir os calções. Então, ela tingia de azul e tingia de preto. 

 

C.U.  – Para facilitar um pouco. [risos] 

 

J.A. – Para facilitar a circunstância. Mas ela chiava muito porque a gente sujava 

muita roupa.                    

 

F.H. – Zé, como que é essa ida para a Ferroviária? Para o infantil mesmo. Quem 

te leva? Como você chegou lá?  

 

J.A. – Bom eu... lá no Lajeado, tinham os timinhos que participavam de 

brincadeiras. Na quarta série, eu participei do Bandas do Bairro. Era um torneio que a 

prefeitura da cidade tinha. Então, tinham as categorias infantis, juvenis e adultos; e eu 

participei dos infantis. Era futebol de salão.  
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F.H. – Pelo Lajeado?  

 

J.A. – No Lajeado. A gente ia disputar na cidade, que eram ginásios, e os jogos 

eram, geralmente, à noite. E as peladinhas de futebol no campo, tinham as regiões e a 

gente sempre fazia jogo contra, durante a semana, sábado e domingo. A minha vida, 

praticamente, era campo, não é? Fazia os afazeres de casa que tinha que fazer, sempre 

tinha uma obrigação - e o meu pai foi daquela formação dura – e, nas horas de folga, a 

gente ia para brincadeira. Aí, eu recebi esse convite depois que eu comecei a vir para a 

cidade, a estudar industrial. Tinha um jogador da fazenda, o Ivan [Iais1], que já jogava na 

Ferroviária - no juvenil - e falou para os caras: “Olha, têm uns neguinhos lá, uns 

tunguinhas, cabecinha raspada. Têm uns três lá que, poxa, vocês tem que trazer eles para 

cá porque eles têm alguma qualidade.” Foi onde aconteceu o primeiro convite. Aí, foi o 

Gil, que era o mais velho, ele tinha condição de poder estar jogando; e, dois anos depois, 

fui eu e o Tuta – e a gente acabou entrando no infantil. A gente foi fazer uma peneira 

num sábado – porque, geralmente, as peneiras eram no sábado. O primeiro sábado, eu fui 

e cheguei – eu era e ainda sou meio tímido – e eu cheguei, vi muita gente e falei: “Ah, eu 

não vou treinar.” Eu virei as costas e fui embora. No domingo, o Edson – O Tissão – que 

era um dos treinadores, foi lá, em casa. Ele falou: “Poxa, você foi lá e nós não vimos? 

Nós queremos você lá para treinar.” Aí, me levou numa quarta-feira, que era contra os 

juvenis. Ele me pegava na escola e não tinha como fugir, não é? Eu fui, treinei e ele 

falou: “Não. Você vai ter que fazer um sacrifício e vir brincar com a gente aqui, no 

infantil da Ferroviária.” Aí, começou a minha vida e a do Tuta, também. O Gil já era 

juvenil, e eu e o Tuta começamos como infantis. Fomos campeões no primeiro ano, 1964 

e 1965, os dois primeiros anos; e, em 1966, eu tive a primeira chance. Eu subi do infantil 

para o juvenil e disputei o amador – as últimas partidas. E foi na época em que a 

Ferroviária estava desfazendo o time; porque, geralmente, no interior, o final de ano 

acabava e ficavam alguns jogadores. Os jogadores que eram da Estrada de Ferro, que 

                                                
1	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  grafar.	  	  
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jogavam e que tinham umas certas regalias. Eles sempre continuavam. E os outros, 

geralmente, voltavam. Nessa finalização de ano, eu fui fazer dois jogos com eles. A gente 

jogou em Presidente Venceslau contra o Corinthinhas e fizemos um jogo contra um time 

de São Paulo. Em 1967, praticamente... Em 1966, começaria o campeonato da primeira 

divisão e eu já tive a primeira oportunidade. Eu comecei a fazer o treinamento com os 

jogadores que ficaram – amadores e os que ficaram – e os que vieram como profissionais. 

Aí, começou a minha carreira. Eu joguei os primeiros jogos e disputei a primeira divisão 

pela Ferroviária de Botucatu, em 1966; e, no final, surgiram algumas consultas ao clube 

para que eu pudesse vir fazer o teste. Eu fiquei muito triste, no começo, porque um dos 

primeiros clubes que foi lá foi o Corinthians. E eu fiz um dos jogos, já no final do 

campeonato, e não fui bem nesse jogo. Eu não lembro quem foi o treinador que foi lá, o 

olheiro do Corinthians que foi e falou: “Poxa, igual a ele, nós temos, lá, o Osvaldo 

Cunha...” Que, na época, era o titular do Corinthians. “Então, ele teria que ficar um pouco 

mais maduro para vir para cá.” E eu acabei não indo para o Corinthians. No final do ano, 

a Portuguesa me trouxe com o Nardinho, que era um atacante esperto que tinha lá, para 

fazer uma experiência na Portuguesa. Nós viemos para fazer dois treinos, antes de 

terminar o ano, e voltar no ano seguinte. Então, me emprestaram por três meses. E, nesses 

dois... Quinze, ou vinte dias, que a gente ficou aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade 

e fiz dois jogos. E um belo dia, já de férias lá, na fazenda, apareceu o Avelino, não é? 

 

C.U.  – O João Avelino.  

 

J.A. – O João Avelino...  

 

C.U. - Setenta e um. [risos]  

 

J.A. - E mais um diretor, ou alguma coisa parecida. Eles disseram: “Olha, nós 

viemos aqui porque a Portuguesa está interessada em ficar com o Zé e vamos tentar fazer 

a negociação nesses três meses de empréstimo.  
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C.U.  – Tem a história de um senhor que era de Botucatu e representante da Lusa 

também, não é, Zé?  

 

J.A. – Parece que foi alguém que indicou, e ele acabou indo lá. Mas quem foi 

mesmo, foi o João Avelino. Nesse dia, eu vinha para a cidade de bicicleta. E eles 

cruzaram comigo na estrada comigo na estrada, mas não sabiam quem era – um neguinho 

de bicicleta fica um negócio complicado. Quando chegaram em casa, falaram: “Pô, vocês 

devem ter encontrado com ele porque ele saiu faz cinco minutinhos daqui.” Eles voltaram 

correndo e me pegaram na entrada da cidade, porque eu estacionava a bicicleta na casa de 

um dos diretores – o dr. Nelson, Nelson Saab2. Era logo na entrada da cidade, eu deixava 

a bicicleta e ia caminhando até o clube. Aí, eles foram até o clube e, praticamente... 

 

C.U.  – Selou. 

 

J.A. – Selou. 

 

C.U.  – Você sempre jogou na lateral direita? Você falou muito do seu começo, de 

garoto. 

 

J.A. – É. Eu gostava de fazer gol. Era aquele... como todo moleque que gosta de 

fazer gol para aparecer. Jogador de defesa é complicado, era muito complicado. Mas, na 

Ferroviária de Botucatu, eles acharam a minha posição. O Edson falou: “Poxa, nós 

estamos precisando de um lateral.” Mas eu queria jogar na frente. 

 

C.U.  – Mas, quando você chega na Ferroviária,você era... você chegou a ser 

atacante? 

                                                
2	  Mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir	  e	  grafar.	  	  
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J.A. – Eu queria ser atacante. O Tuta era meia e eu era meia-direita, gostava de 

fazer gol, não é? Não era muito centroavante porque eu dava muita trombada, eu jogava 

muito mais pelo lado direito como meia, ou alguma coisa parecida. Nesse dia, faltou um 

pessoal e o Tissão falou: “Pô, começa aí e, depois, a gente vê aonde você vai jogar.” 

 

C.U.  – Você era o oito e meio?  

 

J.A. – Oito e meio. 

 

C.U.  – Não era o nove. [risos] 

 

J.A. – Aí, voltei para o dois. Aí, comecei lá e, dali, eu não saí mais. Fui 

melhorando, tinha o Wilson Botão, que era o lateral do time principal e que a gente via, 

de vez em quando, jogando. Era um jogador muito ofensivo. Marcava muito bem e era 

ofensivo. E o Djalma Santos, que foi uma marca, para mim. A gente via televisão e o 

meu pai falava muito. Então, a gente via o Djalma na televisão. E, aí, começou a carreira 

do Zé Maria, lateral. 

 

C.U.  – Inclusive têm muita comparação sua com o Djalma até por ir para a 

Portuguesa, que era o time que, um dia, foi do Djalma; fisicamente, não é? Começaram a 

fazer umas comparações suas com o Djalma. Não foi bem... ?  

 

J.A. – É. A gente tinha uma semelhança, não é? Física. Eu conheci o Djalma 

depois; inclusive, encontro com ele de vez em quando. A gente é bem parecido. 

Inclusive, somos negrões, não é? E fortes. Mas o meu pai sempre recomendava, ele 

falava: “Pô, esse negrão é o que marca. Ele marca bem. Você tem que pegar alguma 

coisa, se você quer – de fato – ser jogador de futebol.” E a gente foi pegando alguma 

coisa. Eu acho que isso ajudou muito a você saber marcar. Depois, o que viesse era lucro. 

E o Djalma tinha essa percepção de marcação, tinha uma postura de enquadrar o ponta 
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que era um negócio perfeito. Dificilmente... Parece que um ímã chamava. Então, a bola 

sempre vinha nele. Então, assim, foi um dos primeiros espelhos que eu tive como... 

Começando a carreira de profissional. O Djalma e o Wilson Botão. Depois, o Ferreira, 

que esteve no Vasco e, também, passou pela Ferroviária. Foram jogadores que tinham 

características; e a gente procura pegar alguma coisa porque a várzea era muito boa, não 

é? Mas eu era molecão e tinha que aprender um pouquinho da malandragem, e isso me 

ajudou muito.       

       

F.H. – Zé, você contou aí quem você viu, quando você começou a virar 

profissional e tal; falou de alguns ídolos de criança que você via na revista. Como que era 

essa relação com, por exemplo, a Seleção? Em 1958, você estava lá, em Botucatu - ainda 

tinha nove anos, ou oito anos – depois, em 1962, você tem treze anos. Você tem 

lembrança da Seleção Brasileira?  

 

J.A. – Ah, muito vaga porque a gente era muito moleque, não é? E a gente não se 

preocupava muito com... Mesmo com os jogos. O meu pai forçava a barra porque ele 

ficava, lá, no radinho assistindo – na época, não tinha televisão, era mais rádio. Então, era 

muito difícil. 

 

F.H. – Mas você não lembra de algo de 1958? 

 

J.A. – A gente passou a ter, assim, um contato com televisão em 1964, e eu já 

estava com doze para treze anos. Porque um dos gerentes da fazenda tinha televisão e, às 

vezes, à noite - principalmente, sábado e quartas-feiras - tinham alguns programas de 

televisão, e a molecadinha que não tinha, às vezes, ia lá e pedia. E a gente assistia. Era o 

Seu Bruno, uma das pessoas. A gente ia lá para assistir. A minha mãe ia assistia à novela 

e a gente assistia o Batman... O Batman não, eu acho que era Zorro. De sábado tinha um 

filme... Eu não vou lembrar agora. Eram dois filmes que passavam, era Bonanza e, 

depois, tinha O Fugitivo – se eu não me falha. Então, quarta e sábado a gente tinha, mais 
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ou menos, essa programação na casa desse senhor, que cedia para a gente e para os 

vizinhos. Para assistir um pouco de televisão. Mas Seleção Brasileira, a gente não tinha 

muita noção. Em 1958, eu estava na fazenda. Quando o Brasil jogou, o meu pai estava 

pescando – eu lembro que a gente ia de ajudante nessas pescarias – e, na volta, a gente 

acabou tomando conhecimento do resultado. Em 1962, a gente já via alguma coisa, mas 

não tinha uma relação - mesmo porque a gente queria jogar futebol e a várzea e o 

profissional da Ferroviária que chamava mais a atenção da gente.             

                                 

C.U.  – Essas são as suas lembranças mais antigas de Seleção Brasileira, então?  

 

J.A. – É. O resto era revista, não é? Revista que a gente via; o meu pai sempre 

falava de futebol; o meu padrinho era são-paulino e falava muito, também, de Canhoteiro, 

de Zizinho; e aquelas discussões dos velhos. A gente, sempre, era o chato. A gente ficava 

ali, perto, e queria ouvir a conversa dos mais velhos; e a conversa, geralmente, era sobre 

futebol. Então, era Corinthians, Palmeiras, São Paulo, um pouquinho de Ferroviária e o 

time da fazenda, que era um time campeão. O Lajeado foi campeão várias vezes, o meu 

pai foi técnico, na época, em 1961 ou 1962. Então, a gente estava sempre acompanhando; 

e a conversa era conversa de boleiro. A gente pegou muito essa conversa dos amadores, 

do pessoal da fazenda conversando e falando dos ídolos deles. A gente ouvia, mas não 

tinha muita noção. 

 

C.U.  – Você falou do Canhoteiro. Você... talvez, uma das experiências mais 

marcantes dessa sua fase de jogar a primeira divisão – que na verdade é a segunda, é a 

divisão de acesso para a elite do futebol paulista - pela Ferroviária de Botucatu, você 

chegou a enfrentar o Canhoteiro num jogo, não foi? Ele veterano e você garotinho. 

 

J.A. – É. Eu era molecão mesmo. Foi o primeiro jogo que eu fiz como 

profissional pela Ferroviária.  

 



Transcrição                                                                                               

 

 13 

C.U.  – Ele estava encerrando a carreira, não é?  

J.A. – Ele estava no Nacional. Ele, Gino, Rodrigues... O Nacional tinha um time 

bom. Então, foi no início de campeonato. Ele, praticamente, quase que encerra a minha 

carreira, não é? Foi o meu primeiro jogo; nós perdemos aqui, no Nacional, de cinco a um; 

o Canhoteiro fez, eu acho que 90% das jogadas e lances de gol - acabando fazendo gol e, 

o Gino, eu acho que fez dois. E eu tomei um vareio dele no primeiro jogo. Eu até pensei e 

falei: “Bom, agora, eu volto para Botucatu e vou para o banco, não é? Nem volto a jogar 

mais.” Para mim, foi a primeira grande experiência. Aí, o treinador falou: “Olha, é daí 

para cima que você vai encontrar. Esse está veterano, mas você vai encontrar um monte 

de qualidades...” Porque a primeira divisão era muito forte, ele jogava contra o XV de 

Piracicaba, contra a Ponte Preta, contra o Nacional, contra o Paulista de Jundiaí... Que, 

também, tinha um ponta muito famoso lá, na época, e que os caras falavam muito: “Olha, 

hoje, você vai marcar um tipo Canhoteiro...” Que era o Lourenço. Um rapaz novo, mas 

muito habilidoso. Mas o Canhoteiro, para mim, foi um marco. Dali para frente, eu até 

mudei a postura; porque eu dava carrinho demais - até excedia - e, dali, eu dei uma 

melhorada. Eu comecei a dar o carrinho mais na hora certa e na hora em que eu achava 

que devia dar o carrinho - era um bote mais certeiro. Então, na primeira experiência eu 

passei batido, não é? Depois, eu me aprumei e graças a Deus, aminha carreira seguiu em 

frente.  

  

F.H. – Zé, você lembra do seu primeiro contrato na Ferroviária? Como que foi, 

como você assinou e em que momento? 

 

J.A. – Não. Na verdade, eu praticamente nem assinei um contrato, não é? Porque 

eu era menor e o responsável por isso era o meu pai. Eu me lembro que... Eu acho que era 

uma ajuda de custo que eles davam. Então, o meu pai assinou alguma coisa e eles davam 

uma ajuda de custo. 

 

F.H. – No juvenil ainda?  
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J.A. – Não. O juvenil não. No Juvenil, eles davam, às vezes, passagem; davam o 

lanche; às vezes, mandavam um carro buscar, porque o diretor era o Ivair Tardile3  e tinha 

um carro. E, quando a gente tinha jogos e era muito cedo, ele passava pela fazenda, sete 

quilômetros, e levava a gente para o jogo. O meu pai tinha carro também e 

complementava. Mas foi, assim, um contrato de ajuda de custo que a Ferroviária me 

dava, eu acho que por volta de duzentos e cinquenta – eu não sei se eram reais, o que era 

na época, ou cruzeiros – quando eu fiz o primeiro contrato. Depois, eu vim para a 

Portuguesa. Aí, teve uma negociação e o meu passe custou, eu acho, trinta mil reais, ou 

trinta mil cruzeiros - eu acho que pagaram em parcelas, ou alguma coisa parecida - e foi o 

meu grande passe. Aí, eu passei a ter um salário, na Portuguesa, por volta de quatrocentos 

e cinquenta porque foi logo de cara E a possibilidade de ter trazido a minha família para 

São Paulo. Então, eu fiquei aqui por volta de seis meses e, depois, eu trouxe a família 

toda para São Paulo. Nós viemos morar em Guarulhos, na Vila Galvão. E... o Tuta 

também veio para a Portuguesa e o Gil também veio para a Portuguesa. Aí, gente fez, lá, 

um bem bolado, eles também ganhavam uma ajuda de custo, mas como profissionais 

porque eles já tinham época, tinham idade para ser. 

 

F.H. – Como que é esse momento que você contou agora para a gente - quando 

estava falando - sair de Botucatu sozinho e vir para São Paulo. Aonde que você vai 

morar? Com quem que você vem? Como que é esse momento? 

 

J.A. – Bom, o começo foi difícil, não é? Porque a gente veio para fazer a 

experiência e a gente ficou lá, no Canindé; e o Canindé não tinha estádio, eles tinham, lá, 

uma casa no fundo do clube, o campo não tinha arquibancada - não tinha nada. Era um... 

 

C.U. – Tinha muito mosquito lá? 

 

                                                
3	  Mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir	  e	  grafar.	  
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J.A. – Nossa senhora. Era terrível. [risos] 

 

C.U. – O Marinho Peres deu uma entrevista e me falou dos mosquitos. 

 

J.A. – Então, quando eu cheguei, morava Leivinha, o Luisão – se não me falha -, 

o Augusto também estava lá e, depois o Augusto saiu. Então, moravam os jogadores que 

estavam praticamente começando. Então, foi muito difícil, esses primeiros dias, não é? 

Eu tinha um padrinho que morava aqui, em São Paulo, morava lá na Vila Galvão - Vila 

Rosália, e logo que ele tomou conta da situação, ele falou: “Poxa, eu vou ter que trazer o 

seu velho para São Paulo.” O meu pai era funcionário federal e acabou vindo aqui para ... 

transferido para cá em seguida. O meu pai não me deixava de jeito nenhum. Então, ele 

arrumou logo... Em três meses, o meu pai veio para São Paulo. Nesse período, eu fiquei 

lá, na Portuguesa; depois, eu morei um pouco com o Leivinha lá, em Santana, na 

Cantareira, porque o leivinha morava ainda só – depois que ele trouxe a família também. 

E...final de junho, ou julho, praticamente, a gente conseguiu uma casa lá, na Vila Rosália. 

Com essa verbinha que entrou da Portuguesa a gente acabou comprando, o meu pai 

financiou e a família veio no final do ano. Então, a gente... Eu fiquei, praticamente, uns 

cinco ou seis meses praticamente sem a família. Depois, o meu pai marcava pressão e não 

tinha como fugir. 

 

C.U.  – Era uma legião de gente boa vindo do interior, não é? O Leivinha vinha de 

Lins...  

 

J.A. – O Mário Peres veio, depois, do interior de Sorocaba. 

 

C.U.  – De Socoraba. Você de Botucatu. 

 

J.A. – Botucatu. Tinha o Lorico, que morava em Santos e que também veio, na 

época em que eu cheguei. Os outros eram daqui, não é? Tinha o Evair Ferreira, que é o 



Transcrição                                                                                               

 

 16 

príncipe; e quem deu um respaldo muito grande para a gente – eu e o Leivinha, muitas 

vezes, ficamos na casa do Evair. Porque, quando eu morava na Vila Rosália, era muito 

longe. Então, tinha que pegar aquele ônibus Vila Galvão e era terrível, dependendo do 

horário da noite. 

 

C.U.  – Já ficava por ali. 

 

J.A. – O Evair convidava. A gente... Dava para conhecer algumas coisinhas e 

acabava dormindo na casa do Evair. O Evair quase... A mãe dele quase expulsou a gente 

porque a gente pegou o costume, o Evair não estava e a gente chegava lá “o Evair está?” 

“Não.” “É que a gente está sem e tal.” 

 

C.U.  – E já vai ficando. [risos] 

 

J.A. – O irmão dele sempre dava um jeitinho e a gente acabava ficando.  

 

C.U.  – Era um timaço da Portuguesa. 

 

J.A. – É. A Portuguesa tinha um time muito bom. Tinha o Félix; tinha o Orlando; 

o Marinho Peres, o Jorge; depois, o Ulisses; tinha o Augusto, que era o lateral esquerdo; 

Henrique Pereira; o meio de campo era o Paes, Euricoe Paes. Aí, tinha Leivinha, o Paes e 

o Rodrigues. Era um grande time. Depois, o Píau que chegou, também, do interior e 

juntou a patota. Mas foi um ano muito gostoso. Eu tive a felicidade. Tive sorte no 

começo porque, depois, quando eu voltei, o Augusto voltou para a lateral direita e o 

Henrique Pereira era o lateral esquerdo. A gente fez dois jogos amistosos; e no jogo 

contra o Flamengo, que foi a estréia no Campeonato Rio-São Paulo, o Henrique Pereira 

se machucou – que era o lateral esquerdo. O Augusto foi para a lateral esquerda e o 

Francisco Alves me colocou nesse primeiro jogo, eu joguei contra o Flamengo aqui, no 

Pacaembu.  
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C.U.  – O técnico era o Wilson Francisco Alves, o Capão? 

 

J.A. – O Capão. Foi o meu primeiro jogo. Eu ainda me lembro que o Pantera. Eu 

não me lembro de quem era o ponta esquerda... Eu acho que era o Rodrigues Neto. E o 

Pantera ainda falou: “Pô, agora vai entrar um neguinho lá. Você tem que deitar nesse 

neguinho.” Eu era molecão, não é? Tinha dezesseis, ou dezessete anos. Eu acabei fazendo 

um jogo muito bom pelo Campeonato Brasileiro4; e, dali para frente, graças a Deus, a 

minha sorte mudou, não é? Eu passei a ser o titular, o Augusto ficou na esquerda e o 

Henrique Pereira, infelizmente, não voltou mais; e, dali, eu passei a ser o titular até sair.           

                             

C.U.  – Inclusive, é com a camisa da Portuguesa que o Zé não só chega à Seleção, 

mas é até campeão do mundo. Tem gente que confunde e acha que o Zé Maria dói 

campeão do mundo como jogador do Corinthians. Na Verdade, ele ainda era jogador da 

Lusa.  

 

J.A. – Eu era. 

 

C.U.  – Não é? 

 

J.A. – É. A minha primeira convocação foi em 1968 e eu estava na Portuguesa.  

 

C.U.  – Você estava comentando com o Marinho, como foi aquela história?  

 

J.A – Eu e o Marinho Perez estávamos saindo daqui porque a gente ia treinar no 

Canindé - dormia aqui, era um dia em que a gente estava concentrado e a gente saía para 

                                                
4	  Aqui	  o	  entrevistado	  contradiz	  o	  que	  disse	  logo	  acima,	  quando	  disse	  que	  o	  jogo	  era	  válido	  pelo	  Torneio	  
Rio-‐São	  Paulo,	  a	  informação	  certa	  é	  de	  que	  foi	  uma	  partida	  do	  Torneio	  Roberto	  Gomes	  Pedrosa.	  	  
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ir ao Canindé. O Marinho tinha carro e eu não tinha, eu estava indo com Marinho. Aí, 

anunciaram Zé Maria e Marinho. Deu um choque, não é? Nós tivemos um choque.  

 

C.U.  – Isso era 1968? 

 

J.A. – 1968, com o Aymoré Moreira. Foi a primeira..  E uma excursão para a 

Europa. Então, foi a minha primeira chamada. Depois, eu fui convocado, em 1969, nas 

Eliminatórias; e em 1970, em que eu estava já meio quebrado com a Portuguesa porque 

teve um problema de renovação de contrato. Então, eu fui para a Seleção vinculado à 

Portuguesa, mas sem contrato - acabei fazendo um contrato com a CBD5 para poder estar 

participando dos jogos da Copa. Mas o monstro do Carlos Alberto não deixou nem eu 

brincar um minutinho. Aí, começou - na volta - a briga pelo Corinthians. O meu pai, 

como eu disse, era fanatíssimo corintiano e brigou até o fim. Até me ameaçou, não é? Se 

eu não fosse para o Corinthians, dificilmente eu voltaria a jogar futebol. Me mandou para 

o interior, eu fiquei um período em Botucatu, eu fiquei, lá, uns dois meses treinando na 

Botucatuense. Um belo dia ele me ligou: “Pode vir que, agora, a coisa está mais 

tranquila. O sindicato já se manifestou e é possível você sair. Vai sair pelas portas dos 

fundos, mas vai para o Corinthians.” Aí, foi o depósito... na Federação e eu acabei 

mudando de clube.  

 

C.U.  – Ele era o seu procurador? O seu manager? O seu tudo? 

 

J.A. – O meu pai fazia tudo. Me orientava e me dava as duras necessárias, quando 

precisava, não é? Então, o velho foi o meu grande guardião.  

 

F.H. – Zé, eu vou só voltar nessa convocação de 1968. Você está nos jogos de 

despedida do Djalma? 

 

                                                
5	  O	  entrevistado	  se	  refere	  à	  Confederação	  Brasileira	  de	  Desportos.	  	  
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J.A. – Do Djalma... O Djalma Santos. 

 

F.H. – Do Djalma Santos. 

 

C.U.  – Com o Uruguai aqui, no Pacaembu. 

 

J.A. – Foi exatamente isso. Foram três laterais: foi eu, Djalma e Carlos Alberto. 

Eu era o terceiro lateral. O Djalma foi despedido. Fez a despedida, eu continuei e, 

praticamente, cumpri... Fiz cobertura à saída do Djalma Santos. Para mim foi uma honra. 

 

F.H. – Porque ali, então, estavam os últimos três que seriam os laterais da 

Seleção. O Djalma que estava parando... 

 

J.A. – Parando; e eu, praticamente, sendo convocado pela primeira vez. 

 

F.H. – O Carlos Alberto. 

 

J.A. – Que já era um monstro, não é? O Carlos Alberto já era um monstro. 

 

C.U.  – Agora, para 1970, o Zagallo te mantém, mas você vinha desde o 

Saldanha. 

 

J.A. – É. Eu comecei com o Saldanha. O Saldanha fez a primeira chamada6... 

 

C.U.  – Inclusive tem declarações da época, o Saldanha dizendo: “Se o Carlos 

Alberto não puder jogar, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu escalo o 

Zé Maria e ele vai dar conta do recado.” Como era a sua relação com o Saldanha?  

                                                
6	  Nesse	  trecho	  o	  entrevistado	  se	  contradiz,	  pois	  um	  pouco	  acima	  ele	  diz	  que	  sua	  primeira	  convocação	  foi	  
feita	  pelo	  então	  treinador	  da	  seleção	  Aymoré	  Moreira.	  	  
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J.A. – Ah, era muito boa. Porque o meu estilo de jogo era aquele, não é? O Carlos 

Alberto era técnico, era muito mais técnico, tinha uma visão muito maior e era um líder 

nato. Para mim, foi uma escola poder estar naquela excursão, depois estar nas 

Eliminatórias e ser um dos convocados, em 1970. Eu acho que, ali, eu aprendi muito. Eu 

era moleque e... era meio folgado. E, ali, praticamente, eles nos enquadraram. Não só eu 

como o próprio Edu, que já tinha participado de Copa do Mundo; o Marco Antônio, que 

era novato - na época. Então, a gente foi enquadrado, não é? Vocês têm que aprender 

muito para manter o nível e chegar a uma próxima Seleção; e foi exatamente o que a 

gente fez - a gente era, sempre, os primeiros nos treinamentos, fazia o máximo e o que 

era possível. Eu me lembro bem que o Brito, quando a gente estava fazendo uma 

preparação, no México, ele falou: “Olha, vocês têm que estar no casco porque a Seleção é 

coisa séria. Se o homem precisar, vocês vão ter que entrar.” Quer dizer, então, todos esses 

alertas para a gente foi de uma importância muito grande.  

 

F.H. – Quando você chegou - que você falou desse começo -, quem dava esses 

enquadros em vocês? Quem eram essas pessoas? 

 

J.A. – Ah, eram todos eles. Todos eles. Porque, normalmente, eles tinham mais 

uma postura. Em Guadalajara, a gente ficou num hotel. E a gente saía, o pessoal vinha 

para pedir autógrafo e a gente ia lá, no portão, e ficava até altas horas da noite - às vezes, 

até a hora em que “acabou e pode voltar.” E eles falavam: “Pô, vocês têm que pensar em 

jogo e vocês têm que pensar em treinamento, não é só ficar aí.” Então, tinha momento 

para tudo. Quer dizer, a gente foi se disciplinando nesse sentido. Então, todos eles que 

passaram por ali, os mais velhos principalmente, falavam: “Vamos pensar no jogo gente.” 

Quer dizer, era um alerta que, para quem era esperto, pegava e falava: “Poxa, vamos 

pensar mesmo, não é? Porque a coisa é muito mais séria do que a gente pensa.” E foi por 

aí.  
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C.U.  – Você acha que tinha mais disso, mais desses toques? Você percebeu - ao 

longo da sua carreira, mais como veterano, e mesmo em relação hoje em dia, você 

acompanhando o futebol de fora – você percebeu que talvez as pessoas, hoje, estejam um 

pouco menos preocupadas com isso, com sucessão e com encaminhar os mais jovens? 

 

J.A. – Isso, até a gente aprendeu muito por quê? Porque, quando tinham as 

preleções do Zagallo, ele dava aquela preleção de quarenta, ou cinquenta minutos. Aí, 

tinha, depois, um  . Tinham os que falavam e os que não tinham...                                                         

 

C.U.  – Os que ouviam... [risos]  

 

J.A. – Essa voz e tinham que ouvir. Era importante, o que eles falavam. Até no 

sentido de que, “olha, nós temos esse caminho, mas se esse caminho não for correto, nós 

vamos mudar.” Porque foi muita polêmica que aconteceu a respeito da Seleção Brasileira. 

Mas eram coisas sérias que aconteciam, depois dessa palestra do treinador. Aquela 

conversa: “Olha, se não der assim, vamos resolver de outra forma. Não vamos ficar na 

dependência do treinador.” Porque, muitas vezes, a informação não chega no momento 

que tem que chegar - como aquela pegada do Carlos Alberto, quando o Pelé foi agredido 

por um jogador adversário. Na mesma sequência, o Carlos Alberto veio e deu um troco 

que até nós falamos: “Porra, brincadeira, não é?” A pontualidade e a forma com que a 

resposta vem no momento exato. Quer dizer, pegaram lá e ele pegou aqui; se vai ser lá, 

aqui também vai ser pior. Então, para a gente, foram marcas que a gente não esquece.  

 

C.U.  – Em 1970, você foi relacionado para todos os jogos no banco? Ou ficou de 

fora e nem no banco ficou? Como que era a sua... 

 

J.A. – Eu não fui nem para o banco. É porque, na época, não ficavam todos, não 

é?  
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C.U.  – Sim. 

 

J.A. – O técnico escolhia as opções. Então, o goleiro... Ficou eu, o Edu e o Leão – 

nós tivemos pouquíssimas oportunidades de ir para o banco. O Carlos Alberto estava num 

momento monstro. O Edu tinha sido, praticamente, tirado da função porque foi feita 

uma... 

 

C.U.  – A entrada do Rivelino. 

 

J.A. – A entrada do Rivelino; e o Edu ficou como terceiro ponta. Então, eu e o 

Edu não ficamos, praticamente, em nenhum jogo. 

 

C.U.  – Você não ficou em nenhum? 

 

J.A. – Em nenhum jogo.  

 

C.U.  – De 1970.  

 

J.A. – Como reserva de arquibancada.    

 

C.U.  – Esse período mais antigo da carreira do Zé tem uma peculiaridade, e eu 

mesmo nunca vi você falar sobre isso – e só vi depois -, houve um empréstimo seu ao 

Vasco pela Portuguesa. 

 

J.A. – É. Eu tive em 1968. 

 

C.U.  – Em 1968, para uma Taça Guanabara, não é? 

 

J.A. – Taça Guanabara. 
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C.U.  – Quase ninguém fala disso. Eu queria que você falasse um pouquinho 

dessa coisa. 

 

 J.A. – É que foi uma coisa muito rápida. Eu acho que era o Ferreira, o lateral do 

Vasco. O [Tim7] machucou, o imediato entrou e acabou se machucando, também. Houve 

uma conversa entre Portuguesa e Vasco; e eu fui até correndo para o Rio. 

 

C.U.  – Falam a mesma língua, que é o Português. [risos] 

 

J.A. – Exatamente. Eu fui e acabei sendo emprestado. Eu fiz, lá, eu acho que 

quatro jogos na Taça Guanabara.  

 

C.U.  – Talvez, por indicação do próprio Ferreira, Zé?  

 

J.A. – Pode até ter sido. Eu não comentei e não entrei em detalhes. Mas veio o 

mentor do Vasco e me levou para o Rio - na época do Brito... tinha Ananias, tinha 

Buglê... O Vasco tinha um belo de um time; e eu acabei fazendo três, ou quatro jogos. 

Depois, na hora do vamos ver, a Portuguesa falou: “Não. Ele volta.” E acabou ficando 

por isso mesmo. Então, foi uma coisa muito rápida e que nem deu para perceber; mas foi 

um momento muito importante na minha vida porque...  

 

C.U.  – Você já conhecia o Rio, antes disso? 

 

J.A. – Já tinha. Já tinha conhecido o Rio, mas de viagem muito rápida – eu acabei 

ficando lá, praticamente, dois meses ou dois meses e pouco. 

 

C.U.  – Morava onde? 

                                                
7	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir.	  	  
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J.A. – Morava lá, nas Paineiras. O Vasco tinha, eu acho, uma parceria com o hotel 

e a gente ficava lá, naquele hotel. 

 

C.U.  – Gostou do Rio? 

 

J.A. – Ah, maravilhoso. [risos] Porque os treinamentos eram, praticamente, um 

período só, na época. Então, você treinava de manhã e, praticamente, a tarde era livre. 

Então, a gente molecão você... 

 

C.U.  – Com praia. 

 

J.A. – Você tinha tempo para fazer alguns passeios e algumas coisas; e o pessoal 

do Rio... Na época, o Brito era muito gentil. Então, levava a gente para os encontros e 

conhecíamos as escolas de samba. Então, a gente conheceu um pouco da vida noturna 

carioca, principalmente. Eu acho que foi... 

 

C.U.  – Praia, você gosta? 

 

J.A. – Eu não sou muito de praia porque eu já nasci meio queimadão, não é? Não 

tem jeito. Você vai para a praia... É complicado. Mas eu vou. Aqui, em São Paulo, eu vou 

- três, ou quatro vezes por ano eu costumo ir -, mas e não é com frequência não. 

 

C.U.  – Você e o Brito se reencontrariam no Corinthians, em 1974, não é? 

 

J.A. – Depois... em 1974, naquela trágica passagem, no final do Campeonato 

Paulista, em que a gente perdeu para o Palmeiras, não é? Mas foram momentos muito 

agradáveis e gratificantes. O Brito... Aquele time que nós tínhamos, era um time muito 

unido. O Riva... Enfim. Era um grande time. Acabamos sendo penalizados na final e 
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perdemos o campeonato, uma condenação injusta que aconteceu com o Riva e que, até 

hoje, a gente sente, não é? A ingenuidade da direção do clube que entrou num embalo e 

acabou acusando a responsabilidade para um jogador, ao passo que, todos nós, tivemos 

culpa - todos nós perdemos. Mas - sei lá – isso fez parte da nossa vida esportiva também. 

 

F.H. – Zé, nesse período ai em que você vai estar na Portuguesa e vai emprestado 

para o Vasco, a Portuguesa fazia muita excursão, não é?  

 

J.A. – Eu não tive muito essa oportunidade de estar excursionando com a 

Portuguesa em função das convocações da Seleção Brasileira.  

 

F.H. – Ah. 

 

J.A. – Eu fiquei muito fora. Eu participei de alguns jogos da Portuguesa - acho 

que fiz três jogos - fiz um na Argentina; um na Bolívia, que foi lá, em Oruros8; e um 

outro jogo, acho que no Uruguai. Eu acho que fiz três jogos pela Portuguesa só - 

internacional. Muito pouco. É só Campeonato Paulista e nada mais. 

 

F.H. – Zé, quando a gente chegou a conversar sobre a Seleção e sobre a Copa do 

Mundo, sobre 1970, fala um pouquinho... como que era o Saldanha como treinador, você 

lembra? Ele orientava vocês, que eram os mais novos? 

 

J.A. – Eu acho que o Saldanha, ele teve uma importância muito grande na 

chegada. Logo depois dos primeiros treinamentos, ele reuniu todo mundo e falou: “Eu 

tenho, aqui, a base.” Foi quando se chamou as feras do Saldanha. “O meu time é esse.” 

Definiu o time e os reservas são os titulares, também. Agora, eles têm que se cuidar e têm 

que se preparar porque, na hora em que eu precisar, eu quero tê-los bem. É um gênio 

também, não é? Ele era muito inteligente e conversava muito com os jogadores, 

                                                
8	  O	  entrevistado	  refere-‐se	  a	  Oruro.	  	  
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principalmente aqueles que estavam fora dos onze escalados. Ele conversava muito de 

como ele gostaria que jogasse, não perder o estilo que o levou à Seleção e esse negócio 

todo. Eu acho que ele ajudou muito, também. Depois, com a vinda do Zagallo, houve 

mudanças totais. Na forma de jogar. O sucesso veio de uma forma maravilhosa, também, 

não é? Porque os jogadores se adaptaram ao sistema que o Zagallo queria. Muitos 

jogadores até deram um a mais do que podiam porque saíram de funções e tiveram que 

fazer outras funções, o caso do Riva e o caso do próprio Piazza, que saiu do meio de 

campo e foi para trás; e alguns jogadores foram injustiçados, não é? Eu acho que o Edu, 

que fez uma das melhores Eliminatórias, em 1969...  

 

C.U. – Sobrou para ele.  

 

J.SA. – Acabou sobrando para o Edu; e o Joel Camargo, que era um zagueiro, 

também, de uma tranquilidade impressionante - acabou, também, estourando no Joel. 

Mas os que entraram, praticamente, deram conta do recado. O Zagallo foi muito feliz na 

substituição porque acertou o time. Ih, ali era difícil. Era difícil jogar porque a união era 

tão grande e a amizade era tão grande que nós, jogadores que ficávamos no banco e 

ficávamos fora do banco, a gente torcia para que nada acontecesse - porque a coisa vinha 

de uma paz e de uma alegria muito grande. Então, era gratificante para a gente. A cada 

jogo uma vitória, o crescimento do time; e, ali, a gente via que não tinha por onde não 

chegar na final. A gente sentia na dedicação de cada um, na vontade do grupo e do 

pessoal que acompanhava o grupo todo. Então, passava a ser uma Seleção quase que 

imbatível. Eu acho que a qualidade... A gente via os adversários e falava: “Vai ser muito 

difícil perder para esse time.” Então, eu acho que foi uma das Copas que marcou a nossa 

vida como profissional; e, também, marcou bastante o esporte brasileiro. Eu acho.   

 

C.U. – Olhando de dentro, ali, a queda do Saldanha te surpreendeu? Ou já tinha 

um cheiro de fumaça, ali, no ar?  
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J.A. – Ele tinha uma postura em que ele atacava e contra-atracava, não é? Ele 

recebia muita... A forma dele... A postura que ele tinha era meio crítica; e começou 

naquela briga com a convocação do Dario. Ali, a gente sentiu que a coisa ia começar a 

degringolar. Eu acho que ficou difícil, a situação. Ela vai brigar com o alto mandatário, é 

meio complicado – com o Presidente da República. Aquela troca de farpas criou um 

climazinho meio indiferente – criou um clima indiferente. 

 

C.U. – Você acha que foi uma coisa mesmo política. 

 

J.A. – É. A gente sentiu porque, aí, a crônica toda, a imprensa... 

 

C.U. – Começou o barulho. 

 

J.A. – Houve aquele barulho, e vai ser difícil continuar. A gente percebeu, mesmo 

não tendo aquela maturidade para calcular até que ponto iria aquela situação; mas, 

quando se fala pode cair, fumaça tem no ar, não é? Então, não teve por onde. 

 

C.U. – E quando ele sai e entra o Zagallo, que é um cara mais ligado ao futebol do 

Rio... O Saldanha também era, mas o Saldanha tinha uma visão mais ampla de futebol 

brasileiro. Você chegou a temer pela sua vaga, ali?  

 

F.H. – Porque tiveram cortes, o Zagallo cortou... 

 

J.A. – Não. Mas já estava mais complicado porque já estava bem encaminhado, a 

gente já estava num momento de definições. 

 

C.U. – Não era hora de cutucar ali, não é? 
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J.A. – É evidente que - quando ele chegou - ele já chegou e fez as mudanças. O 

Zagallo já fez as substituições que ele achava que deveria fazer; e isso feito, quem ficou, 

ficou mais tranquilo. Até então, teve uma preocupação sim, dele poder estar tendo outros 

nomes e poder estar pensando em mudar algumas peças. Pelo menos a minha não mudou, 

graças a Deus, e eu fiquei muito feliz, não é? Eu acabei continuando. Mas, de princípio, 

houve uma preocupação. Todo treinador que chega, geralmente, ele faz algumas 

mudanças, ele traz alguns jogadores que ele tem mais afinidade de trabalho, inclusive. 

Mas houve, assim, uma preocupação... Não geral, não é? Nós, novos – principalmente - a 

gente ficou meio naquela balança.  

 

F.H. – É porque, quando ele chega, ele tira alguns e traz o Roberto, o Félix e tal; 

mas, depois, quando vocês já estão concentrados, ainda tem um outro corte, não tem? 

  

J.A. – É. Mas os cortes já foram mais por contusões. Teve o Rogério... 

 

C.U. – Volta o Leão. 

 

J.A. – Exatamente. Veio o Leão e o... Acho que só. Em 1974, sim, nós tivemos 

mais problemas. Aí, teve o Clodoaldo; o Mirandinha foi também; e teve um atacante, 

também, que foi cortado... Nunes.  

 

C.U. – Não. O Nunes é de 1978. 

 

J.A. – De 1978. Teve mais um atacante que foi cortado - e eu não lembro quem 

foi agora - porque, aí, foi o Mirandinha.  

 

C.U. – O Mirandinha entra na do Clodoaldo, não é?  
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J.A. – Do Clodoaldo. Exatamente. Mas foram poucas as mudanças que tiveram, 

em 1970; e, em 1974, também foram poucas.  

 

C.U. – Se o Zagallo abrisse mão de você como reserva imediato do Carlos 

Alberto, quem era candidato a essa vaga, na época? Não tinha, assim, alguém tão 

destacado, não é? Quem era a sua sombra? 

 

J.A. – Não. Tinha o Orlando. O Orlando Lateral, que estava... 

 

C.U. – O Orlando Lelé? 

 

J.A. – Lelé. 

 

C.U. – Já em 1970? 

 

J.A. – Jogava bem. Tinha o Toninho que já estava aparecendo. 

 

F.H. – Mas todos mais novos do que você.  

 

J.A. – Mais ou menos da mesma faixa etária. 

 

C.U. – Em 1970, não. 

 

J.A. – Tinha o Aranha.  

 

C.U. – Ah, o Aranha que ganhou a Bola de Prata pelo Remo. 

 

J.A. – A Bola de Prata. Quer dizer, tinha um peso muito relativo. 
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C.U. – Relativo. É.  

 

J.A. – Essas convocações que se faziam, antigamente. Porque tinham aqueles 

jogos entre seleções, que eu achei que foi muito importante, na época, a gente estar 

fazendo aqueles jogos. Foi onde a gente teve algumas oportunidades de poder jogar, 

inclusive.  

 

C.U. – Aparecer, não é?  

 

J.A. – E aparecer. Eu acho que ali já tinha, pelo menos, alguns laterais de seleções 

de São Paulo, Minas e Belo Horizonte com qualidades de poder estar ali.  

 

C.U. – Agora, a sua postura para 1970, me parece – até pelo que você acabou de 

falar sobre o Carlos Alberto – era uma postura mesmo de ali, naquele momento, com ele, 

não dá para brigar pela posição. Era mesmo isso? Você encarava isso assim? E, talvez, 

planejasse para o futuro outras oportunidades da Seleção. Como que era a sua cabeça em 

1970? 

 

J.A. – A gente conversava muito. Eu e o Edu, a gente conversava muito a 

respeito. O Edu, que já estava praticamente fora dos planos. A gente conversava muito a 

respeito disso. O Calos Alberto era um monstro, pô - eu o admirava jogando. Então, você 

achava: é difícil. Tem que se preparar porque, infelizmente, a gente não sabe o que pode 

acontecer amanhã. Mas era muito difícil. O próprio Everaldo, também, foi muito difícil - 

a entrada do Everaldo. Porque o Marco Antônio vinha numa função muito especial, era 

um jogador de volúpia e de frente; e estava num momento muito bom. Acabou tendo uma 

contusão, o Everaldo entrou e não saiu mais.  Então, a gente teve aquilo como exemplo. 

Ter e esperar uma oportunidade, mas dentro de uma possibilidade muito remota. A gente 

jamais pensava em contusão. Então, seria muito difícil. Se preparava - eu estava tinindo – 

eu estava na ponta dos caras que estavam bem fisicamente, e estava num momento muito 
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bom. Caso necessário, com certeza, eu teria condições de cumprir, pelo menos parte, não 

é? Não totalmente. Mas parte do que o Carlos Alberto vinha fazendo.  

 

F.H. – Zé, as pessoas falam da mudança, em 1970, da preparação física para 

dentro da Seleção. Você sentiu alguma diferença, vindo da Portuguesa, com o Chirol, o 

Carlesso e o Parreira? Sentiu diferença com essa equipe? Os treinamentos, a forma de 

treinamento, porque eles estavam trazendo as técnicas novas. 

 

J.A. – É. Foi exatamente onde apareceu o Parreira, Chirol, Coutinho... Era um 

grupo lá, da escola de educação física, que fizeram esse trabalho. Então, a gente teve 

muitas avaliações; e eles fizeram uma projeção, um projeto de trabalho que era 

duríssimo. Era muito. Era bem diferente do que a gente fazia no clube.  

 

C.U. Como que era essa rotina? 

 

J.A. – A programação era de manhã e de tarde, os primeiros meses, porque a 

gente ficou um período fazendo treinamento só - depois que vieram os jogos. E a gente só 

tinha liberações praticamente no sábado, depois do almoço. 

 

C.U. – Esquema de Exército.  

 

J.A. – É praticamente. 

 

C.U. – Eles vinham do Exército. 

 

J.A. – Eram treinos técnicos, táticos. Com aquela mudança do overlap, que estava 

chegando, eles trouxeram alguma coisa da França, e da Europa, e implantaram dentro do 

nosso treinamento. Então, foi um treinamento bastante puxado. A gente se preparou 

mesmo para disputar uma Copa do Mundo, em 1970. E todos, não é? Não teve exceção, 
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todo mundo teve que fazer e fazia. Tinha que chegar aonde chegou, não é? A preparação 

foi muito boa.  

 

C.U. – E tinha preparação para a altitude, também, não é? 

 

J.A. – É. Depois, nós fomos para o México e ficamos lá um mês, praticamente, 

fazendo treinamento em Guanajuato - com o mesmo trabalho de treinamento. Fizemos 

três jogos amistosos. E o treinamento continuou. Na última semana que teve um refresco, 

deram uma dosada para que pudéssemos entrar na competição. Mas foi de uma seriedade 

muito grande e muito boa. 

 

C.U. – Você, particularmente, sentia alguma coisa em relação à altitude?  

 

J.A. – Ah, eu era molecão ainda e nem... 

 

C.U. – Nem deu bola.  

 

J.A. – Vindo lá, de Botucatu, eu nem pensava nesse negócio. A gente queria era 

jogar futebol.  

 

C.U. - Porque o físico sempre foi... Um lado forte de você jogando futebol, não é? 

 

J.A. – Eu sempre tive essa vitalidade. Mesmo nos jogos que a gente fez pela 

Portuguesa e em alguns pelo Corinthians, jogando fora, em altitude, não tinha. É que a 

gente não se preocupava, não tinha tanta preocupação com esse problema de altitude. 

Chegava num dia e, no outro dia, jogava – não tinha. 

 

C.U. – Mas você via companheiros que sentiam mais do os outros? 
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J.A. – Pouquíssimas coisas aconteciam. Um escorrimento de sangue pelo nariz ou 

alguma coisa parecida. 

 

C.U. – No seu caso acontecia esse escorrimento? 

 

J.A. – Nos treinamentos, a gente sentiu no começo, não é? Mas isso é normal. Isso 

é... A gente pensava que tinha sido uma pancada ou coisa parecida; e, a respiração ,você 

sentia no começo. Mas a orientação é que era normal e que era natural. Então, a gente 

nem tomava conhecimento. 

 

C.U. – Você falou que  não chegou nem a ficar no banco, nos jogos de 1970. Eu 

tenho uma curiosidade: onde é que você estava, quando o juiz apita o fim do 4x1 contra a 

Itália? Você estava o quê, na arquibancada? No campo? Você invadiu? 

 

J.A. – Nós descemos um pouco antes, porque, geralmente, dez ou quinze minutos 

antes de terminar os jogos, a gente já descia e vinha para os vestiários. 

 

C.U. – Você assistiu aos jogos de camarote? 

 

J.A. – Praticamente de camarote e, depois, descia para vir... 

 

C.U. – Todos os jogos você viu de lá? A Tchecoslováquia, Inglaterra, Romênia... 

 

J.A. – Todos eles, todos os jogos. 

 

F.H. – E a torcida Mexicana? Já que você estava lá, no meio deles. Assim, falam 

que é tão famosa. 

 

J.A. – É porque tinha um lugar reservado para as delegações. A gente ficava ali... 
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F.H. – Mas você sentiu o carinho da torcida? 

 

J.A. – Com frequência. Em Guadalajara era uma frequência porque os torcedores 

eram, geralmente, os mesmos. Então, eles já chegavam ali... Brasileiro e brasileira é 

sempre uma festa. Era muito gostoso. A gente ficava próximo da imprensa também. 

Então, não tínhamos dificuldade. A gente estava, praticamente, em casa, não é?  

 

C.U. – Então, essa turma mais de fora, do banco, que você falou, seria um dos 

goleiros... 

 

J.A. – É. Geralmente, o... 

 

C.U. – Você, o Edu... 

 

 J.A. – O Ado. 

 

C.U. – O Ado. Se bem que o Ado aparece abraçando o Rivelino... 

 

J.A. – Porque ele desceu depois.   

 

C.U. - Porque ele desceu depois.  

  

J.A. – Desceu. O Leão era o primeiro reserva, não é?  

 

C.U. – Era o Ado, você, o Edu... 

 

F.H. – Não. Eu acho que o Leão... O Leão não estava machucado? Eu acho que o 

Ado ficava embaixo. 
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J.A. – O Joel Camargo que, depois, acabou descendo, também, e acabou ficando. 

O Joel ficou em banco; o Roberto acabou ficando; Baldocchi... 

 

C.U. – O Baldocchi. 

 

J.A. – O Baldocchi ficou, também, um belo período de espectador. Mas os que 

não ficavam no banco, normalmente, subiam para assistir lá, de cima. Não tinha como.  

 

F.H. – Zé Maria, uma curiosidade: como que é o embarque dessa Seleção de 

1970, nesse momento? Quando vocês falam que - no Brasil - vão embarcar para o 

México, vocês vão encontrar o presidente? Tinha muito carinho da torcida? Ou tinha 

desconfiança? Como que era?  

 

J.A. – Olha, em 1970, a gente embarcou meio... O começo foi meio embaçado. 

Porque nós tivemos alguns jogos aqui, no Brasil, de preparação, e a torcida não estava tão 

confiante - apesar de a gente ter tido alguns resultados bem positivos na preparação. Mas 

não foi uma saída, assim, com aquela força do torcedor. A gente foi readquirir essa força 

lá fora, que foi essa concentração. Eu acho que essa convivência melhorou muito a... e 

deu consistência a esse grupo. A gente saiu, daqui, meio temeroso, não é?  

 

F.H. – Vocês vão encontrar o Médici?  

 

J.A. – É. Tivemos com o Presidente. Aquela rotina que sempre acontece, não é? 

 

C.U. – Na ida e na volta, não é? [risos] Na volta foi pior ainda. 

 

J.A. – Na volta, a gente foi recebido lá... Mas, aí, você vem de uma forma 

totalmente diferente, não é? Porque, quando ganha, aí explode o coração – como diz o 
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torcedor. A gente veio num momento de muita euforia e só foi alegria, só foi alegria. Não 

só na chegada no Rio e Brasília, aqui, em São Paulo, também foi uma recepção 

maravilhosa. Aonde a gente ia não tinha por onde fugir dessa recepção. Foi muito 

gratificante. 

 

C.U. – E  o seu relacionamento pessoal com o Carlos Alberto, que era o titular. 

Como que era? Que ideias vocês trocavam? 

 

J.A. – Não dá para trocar muita ideia, você sendo o reserva do titular... 

 

C.U. – Mas vocês tinham um histórico de confrontos... 

 

  J.A. - Mas ele era um desses que cobravam. “Amanhã, para nós não tem treino, 

mas para vocês tem treino.” Geralmente, ele falava muito disso. E dava aquela 

tranquilidade, não é? De que, infelizmente, tem que jogar um e ele foi o escolhido. Até 

hoje, eu tenho uma relação com o Carlos maravilhosa. A gente, sempre que pode, tem 

feito alguns jogos - ele não vai mais para jogar, mas ele vai para acompanhar o pessoal. E 

continua uma amizade, ainda, muito aberta e muito sincera, desde aquela época de 

conquista. 

 

C.U. – É. Até porque não é só Copa de 1970, não é? Vocês convivem. Ele no 

Santos e você no Corinthians. 

 

J.A. – É. A gente sempre contra. Em 1972, eu tive a primeira oportunidade - que 

foi a Mini-Copa – ele acabou se contundindo. Ele teve com a gente, depois, e me desejou 

muita sorte. Porque ele voltaria depois e acabou – depois - não voltando também, 

infelizmente. Com a recuperação. Mas sempre tivemos, assim, um relacionamento muito 

bom como profissionais. 
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C.U. – É porque aí tem uma brecha para você, porque o Carlos Alberto - ao 

contrário do que se imaginava - ele não chega inteiro para 1974. Ele vai ter uma chance 

na Eliminatória de 1977, mas já era carta meio fora do baralho para 1978. A lateral direita 

fica meio livre para você.  

 

J.A. – Ficou bem aberta, ficou bem aberta e, depois, ele fez, também, uma 

temporada no meio, não é? Porque ele veio jogar como zagueiro. Ele deixou e falou: “Pô, 

eu já não estou mais em idade de correr atrás de ponta. Isso aí vai ficar para vocês 

mesmo.” 

 

C.U. – Aí, o seu grande rival, na Seleção, passa a ser o Nelinho. 

 

J.A. – É. O Nelinho e o Toninho, que eram jogadores que vinham... O Toninho 

estava no Rio e o Nelinho estava no Cruzeiro, não é? Eram nomes que destacavam.  

 

C.U. – Em 1974, vão você e o Nelinho.     

  

J.A. – Fui eu e Nelinho. 

 

C.U. – E você faz uma Copa com participação importante, num jogo contra a 

Argentina.  

 

J.A. – Eu tive uma participação boa. Tive um problema sério, logo no começo da 

competição, eu tive uma distensão e acabei ficando fora dos dois primeiros jogos... Três 

primeiros jogos. Foi uma correria para o tratamento e esse negócio todo. 

 

C.U. – Naquele frio da Alemanha... 
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J.A. -  Mas, graças a Deus, foi maravilhoso. Graças ao Mário Américo e ao 

Nocaute Jack, que fez um tratamento legal. E eu voltei num momento - para mim – 

único, não é? Que foi contra a Alemanha Oriental. Eu acabei fazendo uma partida muito 

boa. E, dali para frente, a sequência de 1974. 

 

C.U. – Vocês ficaram concentrados na Floresta Negra, que era um lugar 

terrivelmente frio. Como que era? 

 

J.A. – No alto da montanha; um frio terrível, terrível  terrível; gelo...  

 

C.U. – Era uma concentração de campo de concentração. 

 

J.A. – Era um hotel, não é? Era um hotel e acabou virando uma concentração. 

Eles fizeram algumas adaptações e a gente acabou ficando lá. Um lugar muito gostoso, 

mas muito frio. 

 

C.U. – Então, o lado ruim da Copa de 1974 você não pegou, que foram aqueles 

dois 0x0 horríveis... 

 

J.A. – E o Zaire. 

 

C.U. - Os 3x0 com o Zaire no sufoco, graças ao gol do... 

 

J.A. – Foi no sufoco. Aquele, eu já estava começando a voltar, mas aí o 

preparador achou por bem não arriscar. Eu fiquei mais uma e, depois, eu voltei inteiro – 

graças a Deus. 

 

F.H.- Como que era o clima interno desse grupo de 1974, Zé Maria?  
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J.A. – Ah, esse já foi o oposto de 1970, não é? Esse foi totalmente diferente. 

Nesse daí já tinham aquelas rivalidades de Estado. O carioca, o paulista... Aí, foi 

complicado, muito complicado. A gente teve aí um problema sério, em 1973, numa 

excursão que a gente fez. Aquele manifesto Glasgow também, quebrou muito o grupo. 

 

C.U. – O silêncio com a imprensa. 

 

J.A. – Exatamente. Isso daí atrapalhou muito o trabalho e a sequência de 1974 

também foi... Isso teve consequência graves para a gente, não é? Não só com a imprensa, 

mas como na formação da própria Seleção. Havia aquela rivalidade e não tinha muita 

coerência no jogar para a Seleção. Então, houve aquelas participações dos jogadores 

saindo para outros clubes. 

 

C.U. – Empresário na concentração. 

 

J.A. – Empresário na concentração. Quer dizer, foi uma concentração mais 

conturbada e a gente não conseguiu render tudo que a gente podia, infelizmente. 

Acabamos ficando em quarto lugar. 

 

C.U. – Agora você, no frigir dos ovos, me parece que faz o seu melhor momento 

numa Copa do Mundo, e é o seu melhor momento com a camisa da Seleção. Aquele gol 

contra a Argentina que você arranca bem ao seu estilo. Eu queria que você relembrasse 

aquele lance que, para mim, é o seu grande lance com a camisa da Seleção, não é?  

 

J.A. – É. Aquele marcou muito. Marcou aquele e um jogo que eu fiz na Alemanha 

também, contra a Seleção alemã - um frio, também, muito grande – que eu fiz uma 

jogada com o Zico. Esse foi depois.Que o Nunes acabou fazendo o gol, em 1978. Mas 

esse de 1974 marcou muito. Foi aquela jogada... na saída da jogada da Argentina, eu fiz 

uma antecipação – até acharam que tinha sido falta -, uma jogada em que eu cheguei com 
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tudo e dei um carrinho. Aí, foi a jogada, mais ou menos, característica, não é? Ir na linha 

de fundo e procurar o segundo pau, porque o Jairzinho, geralmente, entrava naquele 

setor. Eu fui muito feliz no cruzamento e aí entrou, praticamente, de bandeja. Ali, marcou 

mesmo. Ali marcou e, geralmente, quando a gente saía, depois, para a Europa ou coisa 

parecida, aparecia muito esse lance em chamadas de jogos, ou coisa parecida. Foi um 

jogo que marcou a minha participação na Copa de 1974; e, com certeza, na Seleção 

Brasileira.  

 

 F.H. - Zé, a Seleção, já que estamos falando de 1974, tem uma primeira fase - 

como o Celso já falou - muito difícil, dois 0x0 e a vitória sobre o Zaire. Aí, você vem, e 

você falou o jogo com a Alemanha Oriental; essa partida com a Argentina, e esse lance 

chave; e, aí, vem o jogo com a Holanda. Como que é a expectativa desse momento? 

Existe uma preparação? Vocês já estavam de olho na Holanda, que é um futebol 

diferente? Como que era isso?  

 

J.A. – Esse jogo foi complicadíssimo, não é? Preparado a gente estava, e gente 

sabia as qualidades da Seleção holandesa e assistiu a muitos teipes dos jogos que eles 

fizeram. Então, a gente tinha, praticamente, eles na mão. Tanto que nós fizemos um 

primeiro tempo muito bom e nós tivemos duas ou três oportunidades, nesse jogo, de selar 

o resultado porque eles entraram cautelosos. Nós tivemos com o Jairzinho e tivemos com 

o Paulo César Caju, oportunidades de matar esse jogo.  

 

C.U. – Mas o Leão, também, pega uma bola ali. 

 

J.A. – Ah, sim. 

 

C.U. –  Acho que é defesa de todas as faltas. 
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J.A. – Aí, depois que eles sentiram que o Leão não era tudo isso, e que a gente 

não conseguiu fazer, eles impuseram o jogo deles. Aí, foi complicado, e nós fomos 

traçados por eles. Eu acho que eles mereciam até mais. Tiveram a expulsão do Luis 

Pereira, não é? Que acabou, também, dando um descontrole quase que geral na equipe. E 

a gente se perdeu um pouco. A gente acabou perdendo aquele jogo por 2x0, mas um jogo 

que a gente teve momentos do jogo na mão e de poder ter tido uma participação melhor 

naquela Copa.  

 

 C.U. – Agora, ficou para a história que o Zagallo teria subestimado a Holanda, e 

você falou que vocês viram teipes. Quer dizer, isso é uma injustiça então? 

 

J.A. – Até certo ponto sim, porque ele sempre acreditou no futebol brasileiro e 

dizia para a gente: “Eu acredito em vocês.” Mas eles nos surpreenderam porque eles 

conseguiram fazer o que eles fizeram com outras seleções com a gente, também, depois 

de um certo momento do jogo. Eu não vejo por esse lado de ter subestimado a Seleção 

deles, o time perdeu por mérito deles.  

 

F.H. – Vocês chegaram a ver a Holanda jogando no estádio? Assim, vocês no 

estádio assistindo eles? 

 

J.A. – Não. A gente viu pela televisão. 

 

F.H. – Só pela televisão. 

 

J.A. – A gente viu, principalmente, o jogo contra o Uruguai. Esse jogo marcou 

muito porque eles faziam com perfeição aquela... 

 

C.U. – Acabou só dois, mas deu a impressão de que foi uma goleada. 
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J.A. – Era um monte, parecia um monte. Então, aquele jogo para a gente, marcou 

muito; e a gente se concentrou em tentar fazer um time compacto, não é? E esse 

problema que era o complicado, você se compactar, porque eles mudavam totalmente a 

função; e, ali, você acabava sendo levado. A gente dançou nessa. 

 

F.H. – Zé a gente só precisa fazer uma pausa aqui para trocar a fita de uma hora.  

 

J.A. – Tranqüilo.  

[ FINAL DO ARQUIVO I] 

 

C.U. – [inaudível] e torcendo para entrar de titular. [risos] E foi ficando só com o 

Amaral. Só com o Amaral. 

 

J.A. – Seria uma grande oportunidade. Seria porque eu retomei a posição, não é? 

Porque, nos primeiros jogos, entrou o Toninho - ele fez a opção pelo Toninho; ele foi 

bem, acho que nos três primeiros jogos; aí, deu azar naquele jogo da França que a gente 

perdeu de 1x0, gol do Platini. Aí, eu fui e joguei na Suécia... Joguei na Alemanha e na 

Suécia. Na Alemanha, eu fui muito bem e estava readquirindo a posição.  

 

C.U. – Com a Alemanha, você dava sorte, Zé.  

 

J.A. – Eu marquei aquele baixinho esperto, era o Rummenigge, ponta-esquerda.  

 

C.U. – Era bom. Depois, virou o craque do time dele. 

 

J.A. – Ganhamos lá de 1x0 e, aí, acertou. A defesa nossa é meio complicada. 

 

F.H. – Zé, mas voltando ali, em 1974, que a gente estava falando da eliminação 

com a Holanda. O Brasil é eliminado ali e tem essa dificuldade... 
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J.A. – É. A gente teve um monte de dificuldade. Mesmo na escalação do time, a 

gente teve dificuldade. Até por interesses, não é? Jogadores que poderiam ser testados e 

acabaram não sendo testados. Eu acho que Seleção não se testa jogador, ou põe ou não 

põe, não é? Então, o Ademir entrou, praticamente, no último jogo – o Ademir da Guia; e 

esse era um jogador que deveria estar porque dava um padrão diferente para o time. O 

Ademir, eu acho que foi um dos injustiçados. E a briga de... O Bairrismo também. A 

situação do Jairzinho, por exemplo: o Jair fez uma belíssima Copa, em 1970. Então, ele 

seria eu acho, um jogador muito mais útil jogando por ali do que  como centroavante.   

       

C.U. – Não quis mais ser ponta-direita.  

 

J.A. – Aí ele falou: “Não. Eu não quero mais ser ponta.” É lógico, você tem ver 

pelo lado, também, profissional do atleta, mas ele seria um jogador imprescindível como 

ponta. 

 

F.H. – Mais útil. 

 

J.A. – Apesar de, ali, ter especialistas, não é? Porque a gente tinha jogadores que 

faziam jogadas de ponta... perfeitas pelo setor. O Jair era o furacão que entrava por 

dentro, mas ele, para mim, colocaria muito mais medo no adversário jogando como ponta 

do que como centroavante. Aí, você perde um Leivinha; você perde um Mirandinha num 

momento bom; o César queria jogar e aquele negócio todo. Então, criou-se alguns 

problemas em função disso. 

 

C.U. – O Zagallo chega a por o Leivinha mais de centroavante sem ele ser 

centroavante.  
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J.A. – Sem ser um centroavante nato. Então, teve um monte de divergências na 

escalação do time que, com certeza, levou a ter esses problemas. 

 

C.U. – E não teve, também, entressafras, Zé? Se a gente pegar o time campeão, 

em 1970, tem gente muito importante que já não está lá – a começar do Pelé. Mas vamos 

deixar o Pelé de fora, e você ainda tem Tostão, não é? Você ainda tem Gerson. 

 

J.A. - O Pelé foi a grande baixa, nessa época. Porque o Pelé não quis ir na Copa, 

não é? Não quis disputar a Copa de 1974; e ele seria um grande trinfo também. Essa 

mudança passou a ser uma mudança radical. 

 

C.U. – Mas, ali, era meio resolvido porque o sucessor dele era o Rivelino. 

 

J.A. – Você tinha o Rivelino, você tinha o Riva. 

 

C.U. – Então, ali, você... 

 

J.A. – Tranquilo. Você tinha o Edu num momento, também, que poderia ser o 

ponta-ponta, não é? Então, as opções feitas não deram certo. Então, a gente entrou meio 

que carente e pendente de alguns setores. 

 

C.U. – E também não é um pouco da filosofia do Zagallo, porque ele próprio 

nunca foi o ponta-ponta?  

 

J.A. – Eu acho que, dali, começou a mudança do próprio futebol brasileiro, não é? 

O futebol de 1970 foi um time ofensivo, mesmo usando esses jogadores fora de função. 

E, em 1974, ele passou a ser, totalmente, um time já bastante recuado. A função dos 

pontas não eram mais as mesmas de fazer jogadas de ir para o gol, ou coisa parecida. 

Então, essa mudança também possa ter atrapalhado o rendimento, porque a característica 
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do jogador brasileiro ela, de uma certa forma, ela mudou. Nós, laterais, já tínhamos 

funções totalmente diferentes, não tinham pontas específicos para você marcar. Então, 

você já tinha que fazer aquelas jogadas de ovelap e aquelas jogadas de passagem que, em 

1970, o Carlos Alberto, praticamente, estava iniciando. A gente fazia uma vez ou outra, 

dependendo de circunstâncias que aconteciam durante o jogo. Não era com frequência 

que você fazia aquilo. Então, em 1974 e 1978, já houve mudanças... grandes mudanças na 

maneira de se jogar o futebol brasileiro. E a gente copiou, um pouco, o futebol europeu, 

não é? A gente passou a fazer, mais ou menos, o que eles faziam. Então, equiparou. A 

gente perdeu um pouquinho da essência da nossa prática específica. 

 

F.H. – Em 1974, você falou dos problemas, das brigas e tal. No último jogo, essas 

brigas chegam até a vias de fato – essa questão São Paulo e Rio.  

 

J.A. – É. Aí veio, praticamente, a... 

 

C.U. – O famoso tapa na orelha que o Leão deu no Marinho.  

 

J.A. – Foi tentativa. Foi tentativa. 

 

C.U. – Uma tentativa. [risos] 

 

J.A. – Foi tentativa. Porque já se discutia muito durante os jogos, não é? 

 

F.H. – Os dois? 

 

J.A. – Coisa que, em 1970, quase você nem via discussões. As discussões eram ao 

contrário, as discussões eram com os adversários. Em 1974, já teve muito disso, muita 

fofoquinha e muito aquele negócio de... 
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C.U. – Reflexo do clima. 

 

J.A. – Exatamente. Do clima que existia. E, no último jogo, o Leão com o 

Marinho brigaram não só nesse jogo, em outro jogos também. Porque Marinho era um 

jogador que fazia aquela opção ofensiva com naturalidade, e ia mesmo. E o Leão pediu 

para ele que, nesse jogo, ele se postasse um pouco porque o ponta, um tal de Lato lá, era 

o jogador que fazia as jogadas, geralmente, por aquele setor; e acaba acontecendo o 

lance, não é? Aí, o Leão foi tirar satisfação com o Marinho, mas foi já culpando o 

Marinho. Mas o pessoal do deixa disso chegou no momento, no começo da escadaria. Eu 

acho que não chegou nem a ter o tapa na orelha – não teve. Houve só uma discussão e 

parou por ali. 

 

C.U. – Então, de 1974 para frente, tudo bem, a Seleção vai mal, mas você é meio 

absoluto como lateral da Seleção Brasileira, em 1975 e 1976. Tem uma retomada de 

posição da sua parte. Eu gostaria que você detalhasse – para as câmeras9 as coisas que a 

gente já falou fora – sobre a sua participação em amistosos, quando você retoma essa 

camisa, não é? 

 

J.A. – É. 

 

C.U. – Na boca da Copa de 1978, que podia ser a sua terceira, mas não foi. 

 

J.A. – Bom, eu já tomei um castigo em 1976, não é? Que o Brandão falou: “Você 

não está num momento bom. Eu não vou te levar essa Copa...” 

 

C.U. – Dos Estados Unidos, o bicentenário. 

 

                                                
9	  Mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir.	  	  
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J.A. – Estados Unidos. Acabou indo o Orlando Lelé. Ele falou: “Agora, que sirva 

de exemplo para você. Você se cuida porque, senão, vai ficar fora dessa Copa.”  

 

C.U. – O Velho era danado, hein. [risos] Dava o recado. 

 

J.A. – O Paizão, ele dava o recado na hora certa e no momento certo, não é?  E eu 

acabei sendo penalizado, acabei não indo nessa excursão. E, na volta, ele falou: “É assim 

que eu quero ver você jogando.” Quer dizer, você já está reconvocado, . Aí, eu fui para as 

Eliminatórias e acabei sendo... 

 

C.U. – Ainda com ele. 

 

J.A. – Com ele, como titular; e voltei, em 1978, também como titular. 

Infelizmente, na excursão, eu acabei tendo... 

  

C.U. – Desse meio tempo, o Brandão cai durante as Eliminatórias, no avião, 

depois de um 0x0 com a Colômbia; vem o Coutinho... Mas você continua lá?  

 

J.A. – Eu continuei. Ele derrubou o Wladimir, não é? Porque o Wladimir era o 

lateral-esquerdo. Aí, o Coutinho leva o... 

 

C.U. – Toninho? 

 

J.A. – Rodrigues Neto, não é? 

 

C.U. – Não. O Rodrigues Neto.  

 

J.A. – Rodrigues Neto. Leva o Rodrigues Neto e tira o Wladimir, que estava num 

momento muito bom, também, no Corinthians; e, fatalmente, seria um dos titulares, em 
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1978. O Wladimir era um marcador exímio. Ele marcava muito bem. Depois, nós 

fizemos uma excursão, em 1978, e, num jogo da Espanha, eu tive um pressentimento de 

uma distensão muscular; mas, na verdade, era uma contusão de joelhos. A gente veio 

constatar, depois, na volta ao Rio. Durante a preparação, eu não consegui muito êxito e 

acabei sendo cortado. Fomos cortados eu e o Nunes, porque o Nunes também teve um 

problema de lesão. 

 

C.U. – Em cima da hora, não é? 

 

J.A. – Eu fui cortado, praticamente, na folga. Na folga, eu fui fazer os exames e 

não deu. Eu fiz um teste, uma avaliação, acabei sentindo e eu falei: “Pô, eu estou sentindo 

uma dorzinha...” Fiz os exame e, aí, o Lídio e o dr. Pompeu, que era o outro médico, 

fizeram lá uma avaliação e achou que o meu tempo seria muito maior para a recuperação. 

Aí, praticamente, me levaram a notícia - eu ainda estava no Rio, porque eu viria para São 

Paulo para arrumar as malas e ou ia ou não ia. Aí, foi a notícia do corte. Foi o Nelinho no 

meu lugar, estava eu e o Toninho. Foi o Nelinho, e o Nelinho praticamente se apresentou 

já na Argentina – nem se apresentou aqui, no Brasil. Ele foi direto para lá porque, no dia 

seguinte, a Seleção viajava para a Argentina. Então, foi um corte, para mim, doloroso, 

não é? Foi triste porque era o sonho de uma terceira Copa que eu poderia ter. Aí, depois, 

eu acabei caindo na realidade, tive que fazer a cirurgia e deu uma tranquilidade muito 

maior. 

 

C.U. – Ali, você sentiu que foi a sua última Copa, a sua última chance em Copas? 

Você estava com vinte e nove. 

 

J.A. – É. Praticamente. Aí, já estavam aparecendo outros jogadores. 

 

C.U. – Naquele tempo, trinta e três. 
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J.A. – Eu acho que o Jorginho já estava aparecendo. Então, tinham outros laterais. 

O Toninho estava num momento, também, muito bom e que poderia ter uma nova 

chance; o Nelinho poderia ter uma nova chance para 1982. Então, ali, eu achei que... Aí, 

e a cirurgia, você nunca sabe o que vai acontecer, não é? 

 

C.U. – Ainda mais naquela época, não é, Zé? Mudou muito, isso, não é? 

 

J.A. – Foi muito difícil. Eu fiquei, praticamente, seis meses recuperando da 

contusão. Aí, eu fui voltando aos poucos e voltei, praticamente, no segundo semestre para 

fazer alguns jogos com mais efetividade. Então, foi uma contusão que, até hoje, ainda 

ressinto da mesma, não é? Eu tenho muitos problemas de sequelas que ficaram por causa 

da lesão daquele menisco. 

 

C.U. – Sequelas do seu dia-a-dia, hoje?  

 

J.A. – No dia-a-dia.  

 

C.U. - Você sente ainda.  

 

J.A. – Hoje, eu estou com princípio de artrose. Que foi daquela cirurgia. Na 

época, a cirurgia era muito mais ampla. Então, houve aquele talho, aquela cicatriz dos 

dois lados, não é? Para fazer a cirurgia. 

 

C.U. – O menisco era o vilão, não é? Se falava tanto de menisco. 

 

J.A. – Eu fiz, depois, duas cirurgias de menisco que foram maravilhosas. Eu fiz 

num dia e, no outro dia, já estava fazendo o trabalho de fortalecimento - que acontece 

hoje. Hoje, o jogador faz cirurgia e, com um mês, está jogando. 
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C.U. – Hoje, o vilão é o tal do ligamento cruzado. 

 

J.A. – Esse é o pior. Hoje, é o pior. Esse, se quebrar, é complicado. Mas a lesão de 

menisco, hoje, é uma tranquilidade. Graças a Deus, não é? Eu acho que... 

 

C.U. – Evoluiu muito, isso.  

  

J.A. – Essa evolução da medicina, hoje... 

 

F.H. – Você chegou a ficar seis meses por causa do menisco. 

 

J.A. – Praticamente, por causa da cirurgia do menisco, seis meses. E voltei, ainda, 

meia boca, não é? Porque eu voltei com atrofia e fui entrando, aos poucos, até ter uma 

recuperação. Mas não fiquei... Depois daquela, eu não fiquei mais legal. Eu sempre tive 

alguns probleminhas que sempre atrapalhavam.  

 

C.U. – Você acha que é um marco? 

 

J.A. – Voltei a ter problemas de lesões musculares com frequência. Porque você 

não consegue colocar a condição muscular igual à minha direita, que era forte; e sempre 

tive algumas contusões. Eu era um jogador que, dificilmente, me machucava. Aí, eu 

passei a ter algumas lesões musculares com mais frequência em função da deficiência de 

joelho. 

 

C.U. – Isso refletia diretamente no seu futebol, nessa fase final, Zé. Porque você 

sempre foi aquele jogador de explosão e de físico. 

 

J.A. – Exatamente.  
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C.U. – Você era o super Zé.  

 

J.A. – Aí, você muda. Até a forma de treinamento, você passa a ter um 

treinamento diferenciado. Então, a gente já começou a sentir, ali, uma quebra de 

sequência e a queda de um futuro melhor na função.  

  

F.H. – Zé, só para a agente pensar: você pegou três... quatro treinadores na 

Seleção. Você consegue pontuar algumas diferenças entre eles? Do Saldanha... 

 

J.A. – Em 1970, foi praticamente a grande mudança; em 1974, já vem, 

praticamente, com o mesmo grupo, não é? O Parreira, Coutinho, Chirol, Carlesco. Então, 

foi uma sequência. Praticamente, uma sequência. Então, não teve muita alteração de 

1974... Para 1978 também não. A única mudança que a gente sentiu um pouco foi o 

tempo de convívio, de treinamento, que a gente teve excursão e teve uma série de jogos, e 

não teve uma preparação adequada para a sequência de jogos. Então, isso teve essa 

mudança. Em 1970, a gente fez menos jogos. Então, houve uma preparação, jogos; e os 

jogos nossos com times adversários são pouquíssimos, não é? A gente jogava muito mais 

com seleções estaduais - que eu acho que, hoje, é uma necessidade. Eu digo sempre que é 

onde você consegue detectar os grandes jogadores que podem estar fazendo parte de uma 

Seleção Brasileira, nesses jogos de Seleção contra a seleção de estado. Você vê melhor, 

não é? 

  

F.H. – Ainda hoje, você diz? 

 

J.A. – Hoje. Eu acho que, hoje, deveria voltar. Eu acho que... 

 

C.U. – Combinado Grenal, não é? [risos] 
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J.A. – Combinado paulista, combinado... Entendeu? Eram interiores e capital que 

faziam a seleção; e vinham jogadores e despontavam jogadores. Então, isso era... Eu acho 

que, hoje, ainda falta um pouco disso, essa preparação. 

 

C.U. – Você tocou no ponto do bairrismo, em 1974, aquela coisa de paulistas 

contra cariocas, jogadores. Em relação a técnicos? Imagino que você, quando você servia 

à Seleção Brasileira, devia ter um pouco mais de diálogo e intimidade com gente como o 

Aymoré e Brandão, do que propriamente com o Coutinho ou Zagallo. Ou não?      

   

J.A. – Não. Eu acho que o profissional tem necessidade de ter um contato e um 

relacionamento bom com os treinadores. 

 

C.U. – Mas você achava que... Você, em algum momento, se sentiu preterido por 

técnicos cariocas por ter jogado aqui? 

 

J.A. – Não. Não, porque eu peguei o Coutinho e o Zagallo que eram os dois 

cabeças, praticamente; e, nessa mudança de forma de jogar, os dois fizeram muita 

parceria. Tanto o Coutinho como o próprio Zagallo me ajudaram muito porque eles me 

forçavam a fazer esse trabalho diferenciado, um trabalho novo que vinha surgindo - 

aquela passagem pelo ponta. E eu era um jogador taxado de grande marcador, marcava e 

fazia grande cobertura, e não tinha...não tinha. Eu não tenho essa aptidão técnica ofensiva 

- eu não tinha – eu ia muitas vezes, mas mais com o sentido de lateral de cruzamento. 

 

C.U. – Sim. Um apoio. 

 

J.A. – De apoio de cruzamentos. Era muito difícil eu ir direto para o gol. Eu não 

era um jogador que tinha, assim, um bom chute, apesar de chutar relativamente bem. Mas 

não tinha aquela visão objetiva de gol, eu tinha muito mais facilidade de ir na linha de 

fundo e  achar um companheiro em posicionamento melhor para o cruzamento do que 
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chutar para o gol. Então, eu dificultava o meu ângulo de gol, e isso eles melhoravam 

bastante. 

 

C.U. – É porque, na medida em que tiraram os pontas, começaram a exigir um 

trabalho sobre humano do  lateral de atacar e defender. 

 

J.A. – Atacar e defender em direção ao gol. Então, aquela jogada que tinha de ir à 

linha de fundo e fazer o cruzamento, praticamente, hoje em dia, não existe. Você vê 

muita dificuldade, o lateral ir na linha de fundo e jogar, a maioria das vezes, a bola atrás 

do gol. Esse é um desastre, não é? Quando eu venho assistir jogos e vejo, eu falo: “Puta, 

aquilo é brincadeira.” Porque o Brandão fazia a gente cruzar... A gente ficava, às vezes, a 

manhã toda fazendo esse trabalho. A passagem; o ponta recebia; metia no fundo; e você 

ia e cruzava. Primeiro, segundo e um homem que estava entrando entre a grande área e a 

pequena área. Então, a gente ficava meio especialista nisso. Então, melhorava muito. 

Melhorava o lateral, que tinha que fazer a jogada, e posicionava melhor o atacante que 

vinha, ou alguém de trás que vinha. Eu, muitas vezes, fui na linha de fundo e meti a bola 

quase que fora da área para o Riva, porque o Riva vinha e gostava muito de bater aquelas 

bolas de primeira. E era um negócio que, pô... Porque todo mundo, geralmente, vem para 

dentro do gol para tentar fazer a cobertura, e esse homem que entrava nesse cruzamento... 

A gente fez muitos gols assim.  

 

C.U. – Nessa fase final da sua carreira, você se sentia meio cobrado por isso? 

Quer dizer, essa cobrança de ser o tal lateral moderno e de ser mais que o beck direito. 

[risos] 

 

J.A. – É. A gente vai sentindo, não é? A idade pesa e você não consegue fazer 

mais aquilo que você fazia com dezoito, vinte ou vinte e dois anos. Então, eu pressentia e 

sabia que, em algum momento, eu tinha que parar. Tanto que nós fizemos um jogo, em 

1980 ou 1981, em Jaú... 
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C.U. - Isso com o Corinthians? 

 

J.A. – Contra o XV de Jaú.  

 

C.U. – O jogo de manhã? 

 

J.A. – Foi um joguinho meio brabo. Eu acho que foi nesse horário ou foi no meio 

do dia - foi onde surgiu o Alfinete – e no retorno eu conversei, eu não lembro quem era o 

treinador, e falei: “Olha, está aí uma...” 

 

C.U. – Esse é o Mário já, não é?  

 

J.A. – Mário Travaglini. “Mário, está aí um lateral, pô. Esse, com certeza, pode 

vir que...” Foi, praticamente, uma indicação minha, a vinda do Alfinete; e, quando ele 

veio, praticamente, eu já estava pensando em ir para um outro time, ir para um outro 

clube. Eu não queria sair do Corinthians, mas pensava em ir para um outro clube. E foi, 

praticamente, o cara que me substituiu, o Alfinete.  

 

C.U. – Antes de a gente falar de Corinthians, porque está tratando como um caso 

a parte, não é? [risos] Tem um outro momento da carreira do Zé... Quer dizer, a gente já 

falou daquela passagem pelo Vasco, que pouca gente sabe, e pouca gente sabe também 

que, mesmo após a despedida do Corinthians, ele ainda joga um pouquinho na Inter de 

Limeira, não é? 

 

J.A. – Ah, eu tinha... 

 

C.U. – Cumprido uma promessa ao seu pai. 
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J.A. – Eu tinha um compromisso muito sério, não é? Porque o meu pai é 

limeirense. O meu pai é nascido em Limeira e a gente costumava passar os finais de ano e 

Natal na casa dos meus tios – parentes. E a cobrança do pessoal, eles cobravam do meu 

pai: “Olha, você tem quatro ou cinco filhos que jogam futebol e nem um deles jogou 

aqui, Limeira.”  

 

C.U. – Queriam o Rodrigues Alves na Inter. 

 

J.A. – “Quem sabe um dia.” Aí, eu falei: “Não. Um dia, quem sabe - no final de 

carreira - se eu puder, a pedido do velho, pô, eu até venho fazer.” E o Richard era muito 

amigo da gente, o Richard Drago, que era o presidente da Inter de Limeira. E quando eu 

comecei a pensar em falar de parar, ele me procurou e falou: “Pô, você tem uma 

promessa para o seu pai. Você está sabendo, não é?” Eu falei: “Ah, mas não dá mais. Eu 

já estou encerrando, e acho que não tem como sair do Corinthians e ir jogar... 

 

C.U. – Na Inter. 

 

J.A. – E surgiu um campeonato, que foi aquele Rayovac - pilhas Rayovac – ou 

Amarelinhas, alguma coisa assim. Ele veio em casa e falou: “Olha, nós vamos ter um 

campeonato. É um campeonato curto. Poxa, vê se você, também, não faz uns jogos lá 

com a gente, em Limeira.” E me convenceu. Eu acabei indo lá e fiz dois... três jogos. Aí, 

eu tive um princípio de contusão novamente e falei: “Olha, Richard, cumpri a minha 

missão, pode pendurar o contrato que tem e, a partir de amanhã, eu não venho mais 

treinar. Foi assim, a minha parada. Eu nem sei como é que ficou. Se tínhamos alguma 

coisa para receber...  

 

F.H. – O seu passe esta lá ainda  [riso] 
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J.A. – Eu não sei se eles penduraram ou se, o meu passe, rasgaram. Eu fiz os três 

jogos, aí senti a contusão e falei: “Pô, ainda vou correr atrás de contusão para voltar a 

jogar.” Aí, parei.  

 

C.U. – Mas no dia em que você se despede do Corinthians... Aliás, têm duas 

despedidas, um jogo em Santo André e um jogo com o Palmeiras que você só dá 

tchauzinho.  

 

J.A. – A minha despedida foi em Santo André. 

 

C.U. – É? 

 

J.A. – De lá, eu saí; o Alfinete estava jogando; e teve lá um problema: “O Zé vai 

entrar?” “Vai entrar. Entra um pouco, Zé...” Porque estava meio... Aí, eu entrei nesse 

jogo. Jogava o quê? Uns vinte minutos. Aí, me deu um branco, não é? Terminou o jogo, 

eu falei: “Pô, acabou a minha carreira. Eu não jogo mais.” Os caras não acreditaram. “O 

Zé está brincando.” Então, também, foi uma parada, assim, meio de lua. Eu não sei o que 

deu. 

 

C.U. – Mas, naquele dia, não tinha Inter na parada. A Inter vai aparecer depois. 

 

J.A. – Não. Tinha a promessa e aquele negócio todo. O Inter veio depois, veio 

depois. Mas foi uma parada, assim, meio trágica, não é? Aí, prometeram aquela 

despedida e queriam que eu jogasse no [Rio10], que era um jogo contra o Palmeiras. Eu 

falei: “Não. Não dá mais. Eu parei naquele dia. Hoje, eu venho só para...” 

 

C.U – Dar a volta. 

 

                                                
10	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir.	  



Transcrição                                                                                               

 

 57 

J.A. - “Agradecer, e façam o que for possível. Deem a volta olímpica para mim...” 

Memorável também, não é? Porque foi contra um grande rival, o Palmeiras. 

 

C.U. – Até porque você foi aplaudido por Palmeirenses. 

 

J.A. – Exatamente.  

 

C.U. – De pé. 

 

J.A. – Aconteceram esses aplausos por parte da torcida do Palmeiras. Eu não 

esqueço. Isso eu não esqueço e jamais vou me esquecer dessa... Apesar de que eu nunca 

tive problema com torcida nenhuma, não é? Graças a Deus, eu nunca tive essa... Apesar 

de marcar sempre com mesma virilidade e com a mesma vontade todos os pontas, não 

tinha distinção - o próprio meu irmão, eu marcava – porque eu queria ganhar. Eu sempre 

fui um vencedor por isso; e eu nunca tive esse desrespeito com torcedor, com torcida e 

com time. Eu acho que eu sempre, levei os times como adversários dentro de campo – 

isso porque eu queria ganhar mesmo, fazia o que podia e até o que não podia para ganhar 

o jogo – mas, fora de campo, até hoje, o respeito é grande. Eu respeito todos os grandes 

clubes.Tem, eu sei que tem essa rivalidade, mas eu nunca entrei nessa. Tanto que eu vou - 

até pelo meu próprio trabalho, hoje – a jogos preliminares de Palmeiras, de São Paulo e 

de Santos; e, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. 

 

F.H. – Zé, a gente vai ter que fazer um esforço aí porque a gente está falando do 

fim da sua carreira... [risos] 

 

J.A. – Já estamos misturando tudo.  
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F.H. – Não. Só para a gente - então, já que a gente começou a falar do Corinthians 

– voltar lá, pós-Copa de 1970, quando você chega no Corinthians. Para você contar para a 

gente como que é essa chegada, teve aquela briga do contrato que você falou. 

 

C.U. – Então, essa briga com a Lusa, é uma briga por o quê? 

 

J.A. – Bom, o problema é o seguinte: o meu pai... Logo que a gente chegou na 

Portuguesa, a gente fez, eu acho, um contrato de dois anos ou três anos, 1968 e 1969. A 

conversa toda eu não tenho consciência dela, mas o meu pai parece que tem alguma coisa 

[em palavreado11] com os diretores da Portuguesa de que, se surgisse oportunidade de eu 

poder sair da Portuguesa para jogar em outro time, o clube facilitaria.  

 

C.U – Que é uma coisa muito comum, os valores da Portuguesa saem. 

 

J.A. – Essa foi a conversa e, depois, o meu pai me contou. Exatamente essa. Em, 

1969, quando teve aquele problema da contusão do Lidu... 

 

C.U. – Da morte? 

 

J.A. – Da morte do Lidu. O Corinthians parece que pediu informações a meu 

respeito à Portuguesa, e a Portuguesa falou que não, que não podia e não tinha como. Aí, 

o meu pai criou um problema porque, quando eu fui para Rio, para o Vasco, também foi 

o mesmo problema. Então, o meu pai já pegou aquela ira da Portuguesa. E nessa possível 

sondagem, que foi logo depois que o Evair foi para o Corinthians – veio para o 

Corinthians exatamente –, houve um comentário que o Corinthians estava interessado e 

aquele negócio todo; e acabou vindo o Miranda. Então, aí, o meu já... Eu já tive 

dificuldade para renovar o contrato com a Portuguesa, porque o meu pai... 

 

                                                
11	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir.	  
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C.U. – Ali, já azedou.  

 

J.A. – Já ficou azedo. Já ficou azedo e eu tinha consciência de que, uma hora, o 

meu pai ia... Porque o meu pai tinha aquela firmeza de peão do interior, não é? Tanto 

com as pessoas, o respeito era muito importante... Passava para a agente isso, tinha que 

respeitar para ser respeitado e esse negócio todo, que palavra não fazia curva e aquele 

negócio todo. Então, ele já tinha isso. Ele falou: “Olha, eu estou sentindo que você não 

fica mais na Portuguesa.” Ele me recomendou, algumas vezes, isso: “Você não fica mais 

na Portuguesa, está difícil. Mais agora, que o Corinthians fez uma proposta e eu tenho 

essa proposta de negociar com eles para você ir para o Corinthians.” Bom, ele pôs na 

cabeça isso daí e virou o sonho dele, não é? Agora eu posso ter um filho... Apesar de que 

o Tuta já estava nas categorias de base do Corinthians, que era o ponta-esquerda. E o meu 

pai já não vinha mais em jogos da Portuguesa, queria assistir os jogos do Tuta no juvenil 

do Corinthians e não vinha ver os meus jogos na Portuguesa; e eu que sustentava a casa, 

sustentava a família e aquele negócio todo. Aí, começou a briga. Em 1969, quando a 

gente foi para fazer a renovação, não teve acordo. A gente acabou fazendo um contrato 

de um ano, em 1969, mas o meu pai falou: “Vai fazer porque você tem possibilidade de ir 

para a Seleção ou coisa parecida. Porque, senão, eu nem faria isso.” E eu fiz um contrato 

de um ano, em 1969, [iniciava12] em março de 1969 e vencia em março de 1970. Tanto 

que eu fui para a Seleção e acabei fazendo um contrato, lá, com a CBF para poder estar 

jogando a Copa do Mundo. Ali, o meu pai bateu o pé e falou: “Não joga mais na 

Portuguesa. Você vai, para e volta para roça, mas, Portuguesa, você não joga mais.” Essa 

foi uma postura dele taxativa. Eu não sei qual foi a briga que eles tiveram. 

 

C.U. – Era com o O.T.D., o Presidente? Oswaldo Teixeira Duarte13. 

 

                                                
12	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir.	  
13	  Foi	  eleito	  presidente	  da	  portuguesa	  pela	  primeira	  vez	  em	  1970.	  	  
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J.A. – Oswaldo Teixeira Duarte - que, praticamente, concluiu. Essa foi a postura 

dele; e eu era, eu não assinava, praticamente, ele que assinava. Eu só carimbava, não é? 

Dava o ok. Aí, fui para a Copa, participei da Copa e, na volta, festança e aquele 

recebimento maravilhoso da Copa do mundo, o meu pai falou: “Olha, semana que vem, 

você não vai na Portuguesa - você não tem nada a fazer na Portuguesa -, você vai para 

Botucatu e vai ficar uns dias lá, na casa do Edson...” Do Tissão, que era um amigo. “Vai 

ficar lá um tempinho que eu resolvo o seu problema aqui.” E eu fui para Botucatu, fiquei 

lá um mês ou um mês e pouco, treinei e joguei. Aí, ele me ligou: “Pode vir que a coisa já 

está encaminhada. Eu fui no sindicato, conversei com o pessoal, já está mais ou menos e 

existem grandes possibilidades de você voltar a jogar futebol; e, se voltar, vai ser no 

Corinthians.” Foi exatamente o que aconteceu. Aí, briga para lá; briga para cá; deposita; a 

Portuguesa recorre; aí, aumenta; e diminui; eu não posso jogar; e acabei estreando dia 8 

de novembro – eu não me esqueço da data – no Sul, contra o grêmio, e perdemos de 1x0. 

Dali para cá, até hoje a minha história está registrada em cima do Corinthians. Marcou 

tanto que - essa ida para a Copa de 1970 - muitos nem sabem que eu ainda era jogador da 

Portuguesa. 

 

C.U. – É. Porque você estréia já em novembro no Corinthians, não é? 

 

J.A. – Em novembro de 1970. 

 

C.U. – A Copa foi um junho.  

 

J.A. – Foi logo depois. 

 

C.U. – E o passe, na época... Quer dizer, depositava em juízo, ou na Federação. 

 

J.A. – É. Teve. A Portuguesa recorreu, tinha desvalorização... 
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C.U. – O Corinthians deu o dinheiro por fora para depositar para poder pegar na 

frente. [risos] 

 

J.A. – Não. O meu pai pegou, foi lá e depositou. [risos] 

 

C.U. – De onde veio você não sabe, não é? 

 

J.A. – Eu não sei. Eu sei que as Lojas Marisa era o... 

 

C.U. – O Bernardo Goldfarb? 

 

J.A. – Goldfarb. 

 

C.U. – Que virou ponte?  

 

J.A. – Eu acho que o Goldfarb foi o grande... Foi uma força muito grande para o 

meu pai. Tanto que a gente foi num departamento desses de poupança ou alguma coisa 

parecida, e ele fez lá um... Me deu uma poupancinha, mas foi cinco mil reais - não foi 

esse total todo não. Ele foi - eu acho - uma das grandes garantias para que isso viesse a 

acontecer. 

 

C.U. – O seu pai faleceu em 1973, não é? 

 

J.A. – Em 1973. 

 

C.U. – Antes mesmo daquela final com o Palmeiras. 

 

J.A. – Totalmente. 

 



Transcrição                                                                                               

 

 62 

C.U. – Bem antes de o Corinthians ser campeão. O que teve de verdade naquela 

história de que você jurou para o seu pai que seria campeão pelo Corinthians, antes que 

ele morresse? Existiu essa cena e esse momento?  

 

J.A. – Eu só sairia do Corinthians se fosse campeão um dia. 

 

C.U. – Isso, você prometeu para ele? 

 

J.A. – Isso, eu falei para ele: “Fica tranquilo que...” A gente tinha um 

relacionamento muito bom, muito próximo.  

 

C.U. – E, essa promessa, você fez, assim, já perto do momento em que ele estava 

doente? Como é que foi isso? 

 

J.A. – É...Não. Porque a gente já tinha sido campeão. Em 1970, a gente foi 

campeão do Laudo Natel, a gente foi campeão do Torneio do Povo; mas o meu pai falava 

em Campeonato Paulista. 

 

F.H. – Ele sentiu o jejum, também, como corintiano? [risos] 

 

J.A. – Ah, com certeza. Eu só não apanhava porque já tinha idade, ou coisa 

perecida. Porque perder... Alguns jogos que a gente perdia e ele achava que houve falha 

por alguma participação minha negativa, pô, eu era crucificado. Ele próprio crucificava 

porque ele era um jogador de defesa, o meu pai foi um jogador de defesa. Em Botucatu, 

falavam muito dele. Na época do auge dele. Ele marcou a história lá, também, como 

jogador de futebol, e falavam que eu joguei muito pouco, perto do que ele jogou, não é? 

Então, imagina-se que ele foi um grande... 

 

C.U. – Em que posição ele jogava? 
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J.A. – Já era um zagueiro.  

 

C.U. – Zagueiro. 

 

J.A. – O meu pai era um zagueiro. Então, imagina-se que ele foi um monstrinho 

lá, também. Mas foi marcante, e isso ficou na minha cabeça, não é? Eu vou ter que sair 

desse time um dia, com certeza, porque o tempo vai passar e eu vou ter que, um dia, ser 

campeão. Isso, com certeza vai em honra do velho. Isso, além da nação – da massa que a 

gente tinha – e aquela ansiedade para o campeonato em que o Corinthians estava, eu 

falei: “A memória do meu pai vai ser lembrada novamente, e ele vai estar junto, não é? É 

lógico. Como um grande corintiano que ele sempre foi. Então, eu tinha alguma correlação 

com isso: de que, o primeiro título, o meu pai seria um dos gratificados com ele. 

 

C.U. – Você pensou muito nisso, no dia em que o título veio?  

 

J.A. – Ah, com certeza. Com certeza. E a gente tinha o Brandão, não é? O 

Brandão, na época, era uma pessoa carismática nesse sentido. O Brandão falava muito em 

família, lembrava muito de família - isso vinha à tona – e o meu pai foi o meu grande 

guardião. Então, quando ele falava nesse negócio: “Tem que jogar para a família. Você 

tem que dar esse título para a família.” Alguma coisa nesse sentido. Eu logo pensava no 

velho e falei: “Pô, o velho vai ficar muito feliz se isso vier mesmo de fato.” Graças a 

Deus, veio não é? Veio sofrido, mas veio. 

 

C.U. – Você pegou... Quando você chega, é aquele sofrimento desgraçado e nada 

dava certo. Você é um homem que assiste essa transição, assiste 1977; e, quando você 

encerra a carreira, o Corinthians já volta, já é um time vencedor da Democracia 
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[Corposa14], Democracia Corintiana, não é? Que análise você faz? Na verdade, por que as 

coisas não davam certo, Zé?  

 

J.A. – Era muito difícil. Quando eu cheguei no Corinthians, eu já conhecia. Eu 

tinha um relacionamento bom com o Rivelino - que era o grande ídolo no momento -, 

Ditão, Luis Carlos e aquele pessoal todo. A gente sempre se cruzava, mesmo eu jogando 

na Portuguesa; e nem eles sabiam dizer o porquê que acontecia. O Corinthians sempre 

bem, não é?  O Corinthians começava um campeonato maravilhosamente bem, ia bem até 

quase no final do campeonato e, nas últimas partidas, a gente acabava morrendo na praia. 

E aquela lenda, não é? Jogador que vem para o Corinthians acaba... Joga um ano, dois 

anos e morre. 

 

C.U. – Cemitério de craques. 

 

J.A. – Cemitério de craques. Tinha isso também. Então, tinha um monte de lendas 

que você chegava e passavam... 

 

C.U. – O Saco. [risos] 

 

J.A. – Histórias e um monte de coisas. Acabavam passando para a gente um 

pouco disso.  A responsabilidade aumentava e a torcida aumentava também, a cobrança 

sempre foi maior. Aquela perda de 1974 para o Palmeiras15 também foi complicadíssima, 

não é? Eu acho que era um momento em que a gente vivia ótimo dentro do clube, um 

momento, praticamente, de se consagrar; e a gente acabou tendo aquela saída para Águas 

de Lindoia, que tirou um pouco do foco daquela final - no meu modo de ver - e a gente 

acabou perdendo o jogo.  

 

                                                
14	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir.	  
15	  O	  entrevistado	  refere-‐se	  à	  final	  do	  Campeonato	  Paulista	  de	  1974.	  	  
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C.U. – Jogar o segundo turno com um time reserva, também não... 

 

J.A. – Então, é exatamente isso que eu penso: que a gente saiu do foco. A gente 

foi para Águas de Lindoia; o treinamento passou a ser diferenciado; a gente treinou 

menos; você dá uma certa relaxada; e você se alimenta um pouco melhor. Você perde 

aquele ritmo que vinha, aquele embalo que vinha. Faz o segundo jogo um time misto; e, 

aí, você volta para a final, praticamente, fora de sintonia. E o adversário nosso era o 

Brandão, que tinha um peso muito grande no banco. 

 

C.U. – Conhecia. 

 

J.A. - Ele conhecia e... Foi aquele movimento que aconteceu, não é? Enrolou, 

enrolou, enrolou e acabaram fazendo aquele gol no final. 

 

C.U. – O gramado do Morumbi atrapalhou, ou não?  

 

J.A. – Estava muito pesado e o nosso time era mais pesado; e isso, com certeza, 

atrapalhou bastante. Mas estava pesado para os dois, não é? Eles acabaram sendo felizes 

naquela jogada de... Que o Edu acabou falando que tinha sido ensaiada.  O Edu falou: 

“Não. Ele ensaiou muito aquela jogada.” Mas a gente sabia da especialidade do Leiva. O 

Leiva, quando não dava para cabecear para o gol, ele jogava para trás. A gente também 

sabia disso, mas não sabia que o Ronaldo ia aparecer ali, naquele momento, não é? Ali, 

foi uma derrota para a gente encerrar a carreira. Acabaram com a do Riva, e a gente 

também passou perto porque houve, lá, um movimento de... 

 

F.H. – O Ado também, não é? Praticamente, depois disso. 

 

J.A. – Quase todos os jogadores. Com exceção, eu acho que o Wladimir, não é? 

Que não teve esse...  
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C.U. – Foi poupado. 

 

J.A. – Foi poupado. O Resto, a maioria, em 1975 e 1976 esteve na berlinda, de 

uma limpeza ou coisa parecida. A mudança de direção... Então, foi um jogo – para mim – 

que, negativamente, marcou a minha vida. 

 

C.U. – É verdade que você ficou dias sem sair de casa, de vergonha?  

 

J.A. – Fiquei. Eu não saía. Tinham vizinhos, ali, que eram adversários, não é? E, 

no coração, eu não me sentia em condições de sair. Tanto que, quando eu saí, eu saí de 

madrugada, fui para Santos e fiquei mais alguns dias – eu acho que fiquei quase uns 

quinze dias. Eu não tive férias porque foi um jogo de final de férias. Final de ano. Quer 

dizer, acabou com a... E a volta, também, foi frustrante, não é? Porque você fica: volto ou 

não volto. Então, foi até uma dúvida, nesse sentido, pelo clima que se criou; aí, você vai 

voltar e estava aquele clima do Riva, porque o Riva acabou indo também. Então, o 

caminho natural de todos seria, praticamente, o mesmo; e não se pensou muito nisso. Eu 

pensei muito nisso. Estava, praticamente, tendo a carreira encerrada por causa de um 

jogo, de uma decisão. Graças a Deus, a sorte foi outra e a gente acabou virando aquele 

quadro. Mas foi terrível, em 1975. Foi terrível, o ano de 1975. [Aí, que deu16] uma virada 

legal, em 1976. A gente acabou fazendo um campeonato muito bom, um Paulista 

razoável e o Brasileiro bom.  

 

C.U. – Aquela invasão do Maracanã, você considera um ponto de virada? 

 

J.A. – Ah, ali, foi o marco maior. Ali, a gente sentiu o torcedor de volta. A gente 

perdeu, em 1974... Com certeza, aquela incerteza de que esse time será... Será? Será?  

                                                
16	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir.	  	  
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Ficou essa dúvida. E aquela invasão do Maracanã; depois, praticamente, uma invasão, 

também, no Sul – no Beira-Rio. Ali, o time fortaleceu bastante. 

 

C.U. – Contra o Fluminense, você bate o último pênalti, não é?  

 

J.A. – Eu fiz a última cobrança, mas já estava, praticamente, decidido... Apesar de 

que o time estava tranquilo; o Tobias estava numa tarde linda e maravilhosa; e tinha feito 

duas defesas. Quando você tem essa vantagem, você vai com mais tranquilidade, e eu 

sempre tive confiança, não é?  

 

C.U. – A chuva ajudou a segurar o Fluminense, ou não? 

 

J.A. – Ah, com certeza. Aquela chuvinha veio num momento certo porque o 

Fluminense era um time muito leve. Eles estavam com o jogo na mão, não é? E aquela 

chuva mudou. O nosso time era mais pesado; o campo molhado; o Ruço deu uma sorte 

linda naquele lance em que ele deu aquela puxadinha; e, ali, o jogo equilibrou. Ali, a 

gente sentiu que não perderia mais. Ou venceríamos o jogo, a gente sentia aquilo...  O 

Fluminense teve o choque do Gol do Ruço, as penalidades é aquele negócio da sorte, não 

é? O Fluminense tinha jogadores de qualidade para bater pênalti. Quando a gente soube 

que o Riva não ia bater, a gente deu uma...  

 

C.U. – O Riva não batia, não é? Nem no Corinthians ele... 

 

J.A. – Em 1974, ele parou e passou essa responsabilidade para mim, eu tive essa 

responsabilidade - tanto que eu fiz muitos gols em função de ter batido pênaltis. Quando 

a gente sentiu que o Riva também não ia bater, aí era menos um, não é? Era menos um 

potencial que a gente tinha. E a gente foi muito feliz naquele dia, a torcida ajudou muito. 

Eu acho que os fatores foram favoráveis à gente, ao resultado, e que a gente pudesse ter 

tido aquela virada.          
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F.H. – Zé, vocês esperavam já, antes do jogo, que teria aquele apoio e que teria 

aquela massa? Ou foi uma surpresa daquilo, na hora?  

 

J.A. – Não. Foi uma surpresa geral, pô. A gente acabou tendo algumas notícias 

em função dos programas de televisão. Tinha aquele, eu acho que Almoço com as 

Estrelas, e que o debate com o Horta e o Matheus. O Matheus era muito inteligente. O 

Matheus era muito esperto. Tanto que a saída dele foi triunfal, não é? Que a Dutra seria a 

rodovia das lágrimas; e o Matheus contou que seria a de flores e eles que ficavam com o 

sofrimento. O Matheus foi muito feliz, eu acho, naquele debate que teve. Cutucaram os 

clubes de vara curta, e a gente foi mordido, também, com essa situação. Mas seria um 

jogo normal. A gente acabou tendo um pouco de noção de que tinha muitos torcedores do 

Corinthians, quando a gente desceu para o almoço e que tinham invadido o hall, lá, do 

hotel onde nós estávamos concentrados. Já tinham tomado a bandeira do outro... que 

estava içada lá, na... E puseram do Corinthians. No comentário da televisão, a gente viu a 

invasão nas praias, não é? Porque tinham muitos corintianos na praia. Então, a gente 

sabia que ia ter uma grande torcida, mas não como quando a gente entrou no estádio. 

 

C.U. – E você foi o primeiro a ver, porque você puxava a fila, sendo a primeira 

cabeça que parecia. 

 

J.A. – É. Normalmente, eu puxava a fila. Porque, geralmente, a gente entrava – eu 

era o capitão do time – para cumprimentar a torcida. A gente olhava para ver em que 

canto estava... 

 

F.H. – O cantinho que estava. [risos]   

 

J.A. - A torcida para a gente... Não. Sempre tinha um grupo bom. 
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F.H. – Sempre um canto bom. É.  

 

J.A. – Mas quando a gente entrou, a gente olhou e uma surpresa, não é? O anel, 

praticamente, era branco e preto. Então, a gente ficou meio sem ação para que lado a 

gente iria, não é? A gente entrou, foi até, mais ou menos, ao meio e saudamos, mais ou 

menos, do meio. Mas foi um negócio gigantesco. Foi um negócio que marcou... Eu acho 

que marcou a história do futebol brasileiro em nível de invasão, não é? Os cariocas – pelo 

menos os colegas cariocas, jogadores – eles falaram: “Nunca mais acontece a mesma 

coisa.” O Caju, Jairzinho... Depois, a gente teve outras vezes e eu falei: “Nunca mais 

vocês vão fazer isso aqui, no Rio.” Primeiro que os caras vão estar prevenidos, não é?   

 

F.H. – [risos] É. 

 

J.A. – Vai jogar contra o Corinthians? Vai. Então vamos precaver porque, se tiver 

em um momento igual, a torcida vai. Mas não irá mais naquela tomada que eles tiveram 

como em 1976.          

 

C.U. – É por causa de racionamento de combustível ainda. 

 

J.A. – Ah, mas eles se viraram. Eu não sei. O que apareceu de torcedor... E 

mesmo você vendo depois, porque a gente acabou vendo pela matéria, não é? A rodovia, 

os ônibus, as bandeiras. Normalmente iam aqueles torcedores privilegiados que tinham lá 

um lugar no ônibus, ou que iam por cima. Aéreo, diretoria e esse negócio todo; e 

juntavam com... Mas, lá, foi um negócio impressionante. O Rio de Janeiro, tomado pela 

torcida do Corinthians, para a gente foi um... E um prêmio, não é? Porque a gente acabou 

saindo com um resultado, ainda, positivo. Eu acho que uma coisa contemplou a outra, o 

torcedor e o próprio resultado. Não foi legal a gente não ter chegado à final e não ter 

ganho a final; mas, ali, foi o grande trampolim para que, em 1977, a torcida inflamada 

nos levasse àquele campeonato. Porque a torcida foi um outro fator importantíssimo, em 
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1977. Ela sempre acreditou como sempre acredita; mas, em 1977, teve um momento em 

que a gente... Ou era, ou não era. Porque a gente teve que ganhar uma sequência de jogos 

para chegar naquela final, tanto em 1977 como em 1979. Então, era matar ou morrer; e o 

torcedor morreria junto com a gente. Como não morre nunca, a gente sobreviveu – graças 

a Deus.  

 

C.U. – Nesse momento do era ou não era – e você falou um pouco – antes de uma 

ameaça de limpeza, depois de 1974... Hoje, tudo são flores em 1977. Mas tem um certo 

jogo contra o Guarani, aqui, que o Corinthians perde com um gol do chute do Ziza, não 

é?  

 

J.A. – Ponta-esquerda. 

 

C.U. – Que bateu no traseiro de alguém; e o Matheus chegou a dar um piti no 

vestiário, aqui. Não chegou não? 

 

J.A. – Ah, ele ficou doido. Ele ficou louco. Nem nós esperávamos, não é? Quando 

a gente tinha uma situação que poderia deixar tudo mais tranquilo, a gente acabava se 

complicando. Ou eles não se complicavam. Para o Corinthians, as coisas sempre foram 

mais difíceis. E esse era um jogo tranquilo, que a gente poderia ter ganhado o jogo e, 

suavemente, caminhar; e, essa derrota, criou aquele momento, não é? Aquele momento 

em que se perde um ou dois pontos, em sequência, e que você não podia mais perder. 

 

C.U. – Aí, teria que ganhar todas. 

 

J.A. – Todas. 

 

C.U. – Como ganhou. O Botafogo... 
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J.A. – E aquele resultado o obrigou a ter essa postura. O Matheus sonhava com 

título, o Matheus sempre sonhou com títulos. Toda vez que a gente perdia, ele entrava no 

vestiário e entrava de cara amarrada, não é? Quando ganhava era tudo alegria, era tudo 

flores; mas, quando perdia - seja lá para quem fosse – o Matheus torcedor. O Matheus 

fanático, ele era terrível. 

 

C.U. – E, aquela noite, o fio quase vira. 

 

J.A. – Ah, ficou numa situação difícil. Ficou numa situação difícil. 

 

C.U. – E o Brandão? 

 

J.A. – Aí, a chacoalhada, não é? A chacoalhada natural. Mas, o Brandão, ele era 

muito tranquilo. Ele falava e te transferia a responsabilidade. Ele falava de uma forma 

que falava: olha, agora vocês são os responsáveis para virar isso. Só vocês podem virar. 

Não é a direção... Tanto que, às vezes, muitas vezes, ele tirava a direção de dentro do 

vestiário e falava de perto para a gente: “Isso é possível e isso não é possível. Vocês são 

capazes de muito mais do que isso.” Quer dizer, mexia com o brio do jogador. Então, ele 

tinha esse ponto positivo também, ele sabia o momento de cutucar. Esse foi um dos 

momentos que marcou muito para mim. Contra o Guarani, 1x0, que ele mexeu com o 

brio do cidadão, do ser humano, em função de um resultado; e a gente foi buscar. 

 

C.U. – Como é que foi o ser o primeiro capitão a levantar uma taça de campeão 

do Corinthians, depois de vinte e dois anos e oito meses?  

 

J.A. – Não. O maravilhoso foi já ser capitão, não é? Eu acho que isso é um 

negócio que é um prêmio que não tem tamanho. O levantar a taça, a gente quase não teve 

tanta noção do que foi aquele campeonato – de momento. Tanto que a gente ganhou e 

não tivemos... Tivemos aquela explosão do resultado sim, mas não de comemoração. Deu 
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branco deu... sumiu da nossa frente. Nós ganhamos um Campeonato Paulista, depois de 

vinte e tantos anos. Isso demorou a cair essa ficha. Depois que a gente... As coisas já 

tinham acontecido e o troféu já tinha ido lá, para sede, que aí: “Poxa, a gente foi campeão 

pelo Corinthians, depois de vinte e três anos. “Você já imaginou isso?” Muitas perguntas 

eu recebi nesse sentido. “Você é o campeão, em 1977...” Aí, que você começa a cair 

numa realidade. O valor que foi aquele título; o momento que o clube passou e esse título 

veio; a importância de você estar no time e você ser uma das pessoas que ajudaram 

muito. Eu acho que isso não tem preço. Isso é gratificante e isso é... Ali, eu poderia 

encerrar a história como jogador de futebol, porque, até hoje, a minha vida vira em 

função de 1977. Aonde eu vou, quando mais antigo, é aquele agradecimento: “Muito 

obrigado por você estar nesse jogo de 1977.” Os mais novos: “O meu pai falava de você, 

em 1977.” Então, você é sempre lembrado em função desse jogo. O Pessoal esquece que 

você participou da Copa de 1970. Quer dizer, aquela comemoração – a vibração – foi 

diferente. Então, 1977, para mim marcou a minha vida. Não tem como eu esquecer 1977. 

Passa despercebida, a Copa do Mundo – eu nem joguei e não participei de nenhum jogo – 

mas sou tricampeão do mundo. Mas 1977 marcou. Esse, o registro é momentâneo. Falou, 

é 1977.  

 

C.U. – E para você, pessoalmente? 

 

J.A. – Com certeza foi uma premiação e um alívio, assim, popular muito mais 

significativo, não é? A vibração, o carinho, a aproximação... E foi uma festa aqui, não é? 

Foi uma festa em São Paulo. Foi uma festa para o jogador aqui, em São Paulo. A da 

Seleção já foi um pouco mais aberta - uma recepção no Rio, uma recepção em Brasília, 

os jogadores regionais e aquele negócio todo. O Corinthians não, aquilo marcou. E a 

satisfação do torcedor, não é? Aquele torcedor que você viu sofrendo e você vê o sorriso 

no rosto desse torcedor. Aquele cabeludo lá, o da torcida... 
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F.H. – Cláudio Ribeiro17. 

 

J.A. – Cláudio. Pô, é um negócio que marca. O sofrimento, ele xingando e aquela 

satisfação – ele soltando para fora tudo aquilo que ele tinha atravessado. E a gente 

também, não é? Não foi fácil, aquele campeonato. Você jogar para fora tudo aquilo e 

falar: “Porra, agora estou livre. Agora a gente pode voar.”  

 

C.U. – E pensar no seu pai, também, que era um...      

                          

J.A. – Pô, então você pensa em tudo, o que foi positivo e o que ajudou você a 

chegar àquele resultado. Então, nem tudo. Aí, você se lembra de momentos bons e 

momentos ruins, mas o fechamento é legal.  

 

F.H. – Zé, e depois de 1977, vai mudar muito a sua postura no Corinthians? Esse 

clima vai ser mudado instantaneamente, assim, para 1978? 

 

J.A. – A história, ela recomeça, não é? Ela recomeça. Normalmente, houve 

reformulações. A gente recebe um magrelo com o rosto todo cheio de bereba e cheio de 

espinha – foi apresentado para a gente lá, em 1978 – o Sócrates, depois de uma confusão 

de transação. O Matheus parece que saiu na frente... 

 

C.U. – Do São Paulo. 

 

J.A. – Alguma coisa... A gente ouve as histórias depois. Aí, chega o Sócrates - 

canelinha fina e magrelão, aquele pirulitão; muda a direção, sai uma direção praticamente 

campeã e entra uma direção nova, com outra mentalidade e com outros pensamentos. 

Felizmente, o Sócrates abraça essa ideia dessa nova direção. E acaba surgindo um 

                                                
17	  Refere-‐se	  a	  um	  dos	  fundadores	  da	  Gaviões	  da	  Fiel.	  E	  fundador	  da	  Torcida	  Organizada	  Explosão	  Coração	  
Corintiano.	  	  
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processo democrático, uma abertura diferente e um time diferente. Uma participação do 

jogador diferente. Quer dizer, o jogador não entrava só pelas portas dos fundos, o jogador 

entrando pela porta da frente e falando em igualdade de condições - como o próprio 

roupeiro, participando de prevenções ou coisa parecida. Porque, antigamente, era só o 

jogador. Então, é uma outra vida que o clube tem com a chegada do Sócrates, do Adílson 

e desse pessoal todo. E a gente volta já mais leve, não é? Como eu disse: um time já com 

objetivos de voltar a ganhar campeonato, e as coisas começam a acontecer de uma forma 

totalmente mais tranquila, não é? Sem aquela ansiedade de ser aquele delírio de ter que 

ganhar e aquele negócio todo. A coisa com essa perspectiva natural, não é? 

 

C.U. – Para você, a Democracia Corintiana foi isso mesmo, então, Zé? 

 

J.A. – Foi.     

 

C.U. - Porque ela é muito polêmica, não é? Tem quem fale que ela foi uma 

bagunça, tem quem fale que ela não foi...         

 

J.A. – Para o jogador de futebol, ela foi um bem. Com certeza, ela foi um bem 

positivo. Ela teve os pontos de grande altitude; mas, também, teve os pontos falhos. Para 

você chegar a um processo democrático, você tem que algumas falhas. Nós tivemos 

alguns erros, não é? 

 

C.U. – Que erros foram esses? 

 

J.A. – A liberação, a liberdade um pouco excessiva que a gente teve. 

 

C.U. – Em que sentido? O que aconteceu? 
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J.A. – Você tomar uma cervejinha ali, na pracinha, dentro do clube. Coisa inédita, 

não é? Não acontecia nunca. Você tomava uma cervejinha escondida - eu até tomava uma 

escondida. 

 

C.U. – Você acha que isso foi um dos erros? 

 

J.A. – Eu acho que foi porque, o torcedor, ele demorou a acreditar nisso. O 

torcedor olhava lá e falava: “Não vai render. Isso é brincadeira.” Então, cria aquela 

expectativa. Só que o pessoal estava muito fechado, o grupo era muito forte. O grupo era 

um grupo inteligente, Sócrates com a cabeça boa – o Adílson tinha uma cabeça boa. A 

gente sabia que tudo aquilo dependia de resultado.Tudo aquilo dependia de resultado. 

Quer dizer, não era um excesso. Mas eram atitudes que não estavam acostumados a ver, 

aquele tipo de coisa. Mas, felizmente, eram coisas ponderadas, não é? Era mais uma 

discussão, uma conversa. Até penso que aquilo, ali, era uma forma de você prender mais 

o jogador de futebol, os colegas – os companheiros. O cara chegava ali; um pegava um 

guaraná; o outro pegava uma... quem quer tomar uma cervejinha tomava a cervejinha. E 

deu uma visibilidade, não é? Então, o cara chegava ali: “Não. Esse toma cerveja, esse 

toma cerveja...” O pessoal começou a saber quem tomava alguma coisa. Mas foi muito 

legal. Eu acho que a participação do jogador, ela foi muito mais aberta. O Envolvimento 

com quem participava do clube, também, foi muito democrático e muito aberto. Eu acho 

que a entrada do jogador dentro... Porque a gente entrava no clube, não entrava na 

comunidade Corinthians direção. Então, esse processo deu essa oportunidade - a gente 

participou de reuniões. Então, você sabia quem eram as personalidades que decidiam. Ao 

passo que você não tinha essa visão clara, não é? Você sabia que tinha o seu diretor que 

representava e passava as informações; sabia quem era o presidente, ou o vice-presidente; 

e o resto você não conhecia. Então, a gente conheceu, também, a parte social do clube. 

 

C.U. – Você foi, inclusive, eleito conselheiro não é? 
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J.A. – A gente teve essa participação. Eu participei de... Eu não tinha muito jeito 

para essas coisas, não é? Eu nunca tive caída para política. Eu acabei sendo... [risos]  

          

C.U. – Um vereador.  

 

J.A. – Caindo dentro da política mais por essas circunstâncias, por ter 

participações ou coisa parecida - isso ajudou muito. Então, a gente conheceu as 

personalidades que viviam dentro do clube; e eles conheceram melhor o jogador de 

futebol que eles tinham na mão. Os resultados vieram, as coisas aconteceram e acabou 

tendo um final, quando muda a direção. A direção reencontra o poder e acaba não 

acreditando naquilo. Vai ter, mas vai ter cortado, não é? Cortaram 50% daquele avanço 

que teve. Mas foi ótimo porque foi um avanço legal, dentro da própria concentração - a 

forma de concentrar - e a própria forma de discutir a área que pertencia à gente - que era 

o campo e era o jogador.  A participação, o jogador ouvir: “Pô, está vindo o Zé Maria.” 

“Pô, quem é o Zé Maria?” “Está vindo o Zenon.” “Quem é o Zenon?” Entendeu? Então, 

um jogador falar: “Pô, o Zenon é um puta jogador. Um jogador potássio (B) e joga no 

Guarani.” Às vezes, caía de para-quedas e você não sabia quem era. O jogador chegava e 

você não sabia. Então, o próprio treinador... A participação do treinador mudou muito 

essa negociação dentro da prática do esporte, não é? Eu acho que foi muito bom esse 

processo democrático. Eu acho que veio num momento oportuno para o Corinthians e, eu 

acho, para o futebol brasileiro. Porque, muito do que aconteceu, acontece hoje nos 

grandes clubes.  

 

C.U. – Sim. 

 

J.A. – Então, foram reflexos daquele processo democrático. 

 

C.U. – Você chegou a ser eleito diretamente pelos companheiros, isso é fato 

inédito na história do futebol brasileiro. Como é que foram os bastidores? 
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J.A. – Eu acabei virando treinador do dia para a noite, não é? 

 

C.U. – Você queria? Sem ser candidato. [risos] 

 

J.A. – Eu nem pensava. Eu queria ainda jogar, mais um pouco... 

 

C.U. – Quem te comunicou que você tinha sido eleito? [risos] 

 

J.A. – Não. Porque, normalmente, a gente tinha reuniões na casa do Adílson, ou 

na casa do Wladimir, ou na casa do Sócrates. Sempre tinha na casa de alguém. “Pô, nós 

vamos lá bater um papo...” Aí, ia meia dúzia e tal. Depois que o grupo já estava mais 

forte, a gente se reunia dentro do clube e esse negócio todo. Nesse dia, eu acho que a 

gente fez um jogo e me ligaram à noite, eu acho que era um sábado ou uma sexta feira: 

“Vamos ter uma conversa lá, no Adílson. Vai lá tomar um grauzinho, tomar uma 

cerveja.” Mas estava tendo um movimento complicado no time - a gente sabia – com o 

treinador e aquele negócio todo. Mas eu nem imaginava em queda do treinador ou coisa 

parecida. Aí, chego lá para a reunião e falaram: “Não. A conversa não é a conversa que 

você está pensando, a conversa é com você. Está saindo o treinador e nós precisamos de 

um treinador para amanhã.” E o pessoal decidiu que você vai ser o... Pelo menos, o tapa-

buraco desse momento.  

 

C.U. – Você já estava naquele esquema, entrando pouco e entrando menos. 

 

J.A. – Exatamente. Mas nem imaginava. “Não. Eu quero jogar.” No começo, eu 

fui um pouco resistente; mas, depois, eu entendi que eu teria que ajudar o grupo e o 

próprio processo. Eu falei: “Não tem como eu fugir. Jogaram no peito e eu tenho que me 

virar, não é?” Conhecia meio grupo e sabia das personalidades que eu ia ter que estar 

junto. Então, eu passei a ser mais um companheiro, um amigo, dentro de um processo 
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que já tinha. Então, eu não tive dificuldade. Eu acho que invertia até a situação  Porque os 

jogadores passaram a jogar, um pouco, para mim, não é? Muitos deles, com certeza, 

diziam: “Pô, a gente quer que você continue.” Eu falei: “Não. Eu vou cumprir essa tarefa, 

mas, continuar, nunca mais. Não é a minha meta ser treinador ainda, eu queria jogar mais 

um pouco.” Mas foi... Eu acho que foi um processo bem tranquilo para mim. Deu para 

oito ou dez jogos. A gente quase chega a uma final, tivemos bons resultados e o prêmio. 

Eu acho que foi um presente democrático dentro do clube, os colegas elegerem um 

companheiro para administrar um final de campeonato. Eu acho que foi uma situação 

difícil para mim, mas eu aceitei em função do grupo e deu para fazer um trabalho bom.  

 

 F.H.- Mais um momento histórico que você viveu dentro do Corinthians, não é? 

Mas Zé, eu queria só voltar, porque a gente precisa registrar, também, o jogo contra a 

Ponte Preta, em 1979, não é? Que é um outro momento seu, um ápice... Da camisa e tudo 

mais. Como foi que chegou esse fim do jogo com a camisa... 

 

J.A. – É. Foi uma circunstância. Eu acho que foi para mim... À primeira vista, foi 

uma situação natural de jogo. Dificilmente, eu gostava de ficar fora de jogos. Às vezes, 

tinha um estiramentozinho e, pô, eu ia até aonde dava. No limite, não dá mais, aí eu 

parava. E, ali, foi uma circunstância igual. Foi uma decisão contra a Ponte Preta. Eu acho 

que foi o primeiro jogo; e, num certo momento, teve um cruzamento da Ponte Preta em 

que a defesa veio, e o Juninho veio também para cabecear; eu subi numa bola para 

cabecear; eu tiro a bola; e o Juninho me pega no supercílio.E abre. Na época, não tinha 

esse problema de sangue. O médico vinha, fazia uma... 

 

C.U. – Sutura, não é? 

 

J.A. – Sutura. E você voltava a jogar. Faziam um curativo e você voltava a jogar. 

Eu queria - era uma decisão, pô - eu queria voltar a jogar. Aí, o Leo veio; fez o 

tratamento, o curativo; eu voltei para o jogo; e no fim, eu não aguentei. A camisa era 
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branca, não era listrada, não é? Apareceu, saiu o curativo, e eu tive problema porque o 

sangue voltou. A camisa manchou, não é?   

 

F.H. – Nossa, mas manchou muito, não é? [risos] 

 

J.A. – Não. E eu continuei jogando porque, na época, você não tinha que sair. 

Necessariamente, você não tinha que sair. Eu continuei jogando mais um pouco e, aí, 

manchou. Aí, começou a dar um meio... Aí, eu tive que sair do jogo e marcou, não é?  

 

C.U. – Mas você foi aplaudido por cem mil pessoas. 

 

J.A. – É. [risos] A torcida, mexeu com o brio dos próprios colegas, e o torcedor 

foi à loucura, não é? Mas foi um extinto de quere jogar e de querer terminar o jogo, e 

marcou. Marcou a minha vida, marcou a história e fez um estragozinho legal, não é?  

 

F.H. – A camisa, você jogou fora? [risos] 

 

J.A. – Não. A camisa, eu levei para casa e lavei. 

 

F.H. – Está, até hoje, lá? 

 

J.A. – Eu tenho. Até hoje, eu tenho porque marca, não é? Não tem como. 

 

C.U. – Era aquela furadinha, ou não?  

 

J.A. – Não. Era branca mesmo. 

 

C.U. – Era branca? 
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J.A. – Era branca. Só branca, com um distintivo e número. É a malha atleta, não 

é? Ela foi diminuindo e acho que, hoje, nem serve mais porque tem um tamanho 

pequeno.  

 

F.H. – A gente precisa fazer outra parada da fita aqui, foi mais uma hora.  

 

[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

C.U. – O Zé, você citou... Você concordaria, então... Porque essa é uma visão que 

eu tenho de quem viu de fora, mas você, de dentro, me parece também que tem uma ideia 

de que o Sócrates foi um marco entre esse Corinthians traumatizado e nervoso e o 

Corinthians que voltou a ser vencedor. Não?  

 

J.A. – É. Eu me lembro, assim, de histórias dentro do esporte e eu acho que duas é 

que marcam, assim, a minha passagem dentro do esporte: a do Afonsinho, que foi na 

época da Lei do Passe – eu era molecão ainda e ele brigando lá, trombando de frente com 

o pessoal lá, do Rio, sobre a Lei do Passe... 

 

C.U. – O primeiro rebelde. [risos] 

 

J.A. – É. Passou a ser chamado de rebelde. E, depois agora, o Sócrates. Que foi 

esse processo democrático, não é? O Sócrates muito inteligente. Eu acho que ele tinha 

uma visão além do profissional. Por coincidência, dois médicos, não é? O Afonsinho e 

Sórates. Ele muda. Ele muda. O pensamento dele estava além, e clareava para a gente. O 

Jogador de futebol era muito alienado. E a vinda do Sócrates dá uma abertura. Tinha 

Palhinha, tinha Casagrande, tinha Wladimir – que também eram pessoas de cabeças boas 

e esclarecidas. Até, mais ou menos, politizadas, não é? Mas, o Sócrates ia além disso. 

Então, as ideias tinham ecos diferentes. Uma coisa era o Sócrates falando, outra coisa era 

o Zé Maria falando. 
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C.U. – Mas você tinha, também, um outro tipo de ascendência sobre a torcida.  

 

J.A. – Um outro estilo, de uma outra forma. 

 

C.U. – De uma outra forma. 

 

J.A. – Quer dizer, eu era um jogador que mostrava situações, mais brigando e 

lutando do que falando. Eu não tinha essa habilidade.  

 

C.U. – Porque você até citou que, de 1978 para frente, você nunca mais foi o 

mesmo. Foi o termo que você citou, mas, de qualquer forma, foi um futebol diferente. 

Mas, mesmo assim, você ainda tinha o respeito e o respaldo da torcida. 

 

J.A. – Ah, sim. Graças a Deus, isso nunca faltou. Tanto que, quando o Sócrates 

veio, eu logo percebi, porra chegou... Ele é um atacante, e atacante, geralmente, tem 

muito mais visão do próprio jogo, não é? Porque, muitas vezes, você está defendendo e 

ele está olhando. Eu, logo de imediato, falei: “Pô, Magrão, você podia ser o capitão do 

time.” Eu transferi para ele a tarja. Foi logo que o Sócrates assumiu... Fez, ali, uns dois ou 

três gols e eu já falei: “Pô, é ele mesmo. Tem que ser ele.” Entendeu?  

 

F.H. – Foi uma decisão sua, passar. 

 

J.A. – Exatamente. Eu falei com o Mário, na época: “Olha, eu acho que o capitão 

tem que ser o Magrão porque o Magrão está muito mais à vontade e está muito mais 

tranquilo.” Foi um negócio meio inconsciente, não é? Que é natural. “Pô, passa para ele 

porque ele...” E a coisa acabou acontecendo de uma outra forma, não é? O capitão, 

geralmente, era para tirar  ali e discutia algumas coisas; e o Magrão foi além disso, não é? 

Discutia com direção ou coisa parecida - foi além disso. Ele pegou um processo 
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democrático não só a nível corintiano, a nível São Paulo, mas a nível nacional. Eu acho 

que ele foi a bolinha mágica, não é? E eu acho que mexeu com o povão. Um jogador de 

futebol, Democracia... Isso é uma coisa muito rara acontecer, e foi um negócio que... E 

empolgou, não é? O torcedor veio junto; aí, apareceram os radialistas que, também, o 

acompanharam; a gente acompanhou, também. Porque, dificilmente, um jogador de 

futebol ia ter coragem de subir num palanque para falar alguma coisa de política. Muito 

difícil. Se não tivesse alguma coisa já, mais ou menos, estruturada para chegar a tal, não 

é? Poderia até ir, lá, e pôr a cara. Mas ir e falar como o Sócrates participou, isso, eu acho 

que seria impossível. Isso é só dele. Eu acho que o nível que ele tinha e a cabeça dele... 

“Eu ponho a cara, mas vocês vêm comigo, lógico.” Então, foi isso que aconteceu. E acho 

que no próprio clube, também, foi isso. “Eu ponho a cara, mas, pô, eu não vou ficar 

sozinho. Nós temos que ganhar jogos, nós temos que fazer isso e nós temos que fazer 

aquilo. Cada um na sua.” Quer dizer, o cara gosta de show, vai para show; o cara gosta de 

teatro, vai para o teatro; o cara gosta de ficar em casa, fica em casa. O cara quer ir 

concentrar de livre e espontânea vontade vai, não quer, fica em casa. Entendeu? Então, 

isso tudo, eu acho que é da cabeça de um cara que pensou lá, na frente. É aquela cutucada 

de responsabilidade: você é solteiro, você quer ficar em casa ou quer ir para a 

concentração? É lógico que eu vou para a concentração. Entendeu? Então, é um negócio 

muito inteligente, mexeu com o grupo e mexeu com todo mundo. Aí, você fala: “Bom, eu 

estou na concentração. Agora, será que ele está lá, na festa, ou em algum lugar?” Passava 

pela cabeça de alguns, isso. Agora, você vai na festa, você passa pela festa e vai embora 

descansar. Se apresenta no outro dia e arrebenta com o jogo, alguma coisa de errada tem, 

não é? Errada de positiva, então. Então, o Sócrates... É o que a gente fala sempre: o 

Sócrates não era o profissional. Eu acho que, se o Sócrates tivesse sido um profissional, 

ele teria ido muito mais longe. 

 

C.U. – Você diz no sentido de atleta? 

 

J.A. – Atleta. Ele era um cara inteligente.           
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C.U. – Talento puro. 

 

J.A. - Talento. Com certeza. Ele mudou a história da gente, mudou a história do 

clube e mudou a história de muita... muita gente, não é? Em função disso, de ter esse 

talento e de ter essa...   

 

C.U. – Agora, mesmo isso, demorou um pouco, não é, Zé? Porque eu lembro que 

o time de 1981, que foi mal contra o Santa Cruz, Bahia, o Soletinho18 sacrificado. Depois 

de um 4x1 para o Santa Cruz aqui, no Pacaembu, o Matheus afasta de uma vez o 

Geraldão, o Vaguinho... Grandes campeões de 1977. E não era, ainda, tempo de 

Democracia Corintiana, não tinha chegado o Adílson... E, num primeiro momento, o 

Sócrates não se posiciona a favor daqueles colegas como, por exemplo, o Wladimir quis 

se posicionar. Então, é um amadurecimento, também, não é?  

 

J.A. – Com certeza. 

 

C.U. – Quer dizer, é uma coisa que veio aos poucos. 

 

J.A. – Aos poucos foi acontecendo.  

 

C.U. – Talvez, naquele momento, ele não tivesse o respaldo de uma diretoria 

como teve com o Adílson. 

 

J.A. – Esse processo, foi um processo mais diretivo, não é? Foi mais de direção. E 

foi difícil mudar um pouco isso, porque, quem tomava as decisões, geralmente, era só o 

presidente.  

 

                                                
18	  Mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  ouvir	  e	  grafar.	  	  
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C.U. – É verdade que, quando o Matheus atrasava, não tinha treino porque a 

chave do campo estava no bolso dele?      

 

J.A. – Não. Isso é sacanagem. [risos] Isso foi história que inventaram. 

 

C.U. – O Orlando Fantoni19 . [risos] 

 

J.A. - Isso foi história que inventaram. O Matheus tinha... 

 

C.U. – Não chega a tanto.  

 

J.A. – Ele tinha algumas tiradas. Ele gostava de ter o controle de tudo, com 

certeza, mas não chegava a isso não, não chegava a isso não. Ele tinha o [Caldeirões20] da 

vida, os caras que chegavam primeiro do que ele, lá. Um [Isidoro21] da vida. Mas isso não 

chegou acontecer não.  

 

F.H. – Zé, como é que você vai parar no PMDB22 e vai ser vereador, nesse mesmo 

período? Como é que acontece isso? 

 

J.A. – Nossa. [risos] Será que eu sei? [risos] Bom, eu sempre fui, na época... Eu 

era participativo. Além de estar na profissão, eu sempre recebia convites de estar com o 

Caio Pompeu23, o Gilmar, o Izar era secretário...     

 

C.U. – Cunhado dele.  

 

                                                
19	  Mas	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  grafar.	  
20	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  grafar.	  
21	  O	  mais	  próximo	  do	  que	  foi	  possível	  grafar.	  
22	  O	  entrevistador	  se	  refere	  ao	  Partido	  do	  Movimento	  Democrático	  Brasileiro.	  
23	  Refere-‐se	  a	  Caio	  Pompeu	  de	  Toledo,	  político	  brasileiro,	  candidato	  a	  vice-‐prefeito	  de	  São	  Paulo	  na	  chapa	  
de	  Fernando	  Henrique	  em	  1985.	  	  
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J.A. – Era cunhado do Gilmar. Então, esses convites, eu normalmente não era de 

selecionar convites. Se eu tinha tempo, ia a eventos e a esses negócios todos; e você 

acaba conhecendo personalidades, não é? Essa aproximação – que, na verdade, não foi 

bem o MDB24, foi PP25 - foi na ocasião da invasão... 

 

C.U.  – Da Fusão.  

 

J.A. – Da invasão do Rio. Que o Paulo Egydio nos recebeu lá, no Palácio. Ali, 

começou uma certa... Um certo namorozinho, uma certa confusão com respeito à política. 

 

C.U. – Já em 1976? 

 

J.A. – Em 1976. 

 

C.U. – Olha só. Vem de longe. 

 

J.A. – Porque, aí, ele deu e até ajudou lá, numa premiação. Ali, tinham algumas 

festas políticas, e eles me enviavam algum convite ou alguma coisa; e eu comecei a 

receber, em finais de anos e aniversário, cumprimentos de alguns parlamentares que 

tiveram, na época, não é? O Salim Curiati, na época, que era oposição e não era oposição 

– mas, o PP, não era oposição quase de ninguém. Era Paulo Egydio, Caio, Setúbal... Era 

um pessoal meio da elite, não é? Ali, começou esse tipo de participação. Aí, a 

consequência maior foi quando o Flávio Adauto, que era jornalista e que tinha uma 

amizade muito grande com o Caio Pompeu de Toledo mexeu com... saiu  candidato; e 

parece que eles fizeram uma pesquisa para ver algumas pessoas que poderiam estar 

ajudando o Flávio. A história que me contaram foi, mais ou menos, essa. Então ficou eu, 

o Serginho, se não me falha... Falaram alguma coisa do Wladimir, mas o Wladimir era 

                                                
24	  O	  entrevistado	  se	  refere	  ao	  Movimento	  Democrático	  Brasileiro.	  
25	  O	  entrevistado	  se	  refere	  ao	  Partido	  Progressista.	  	  
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muito novo. E acabaram indo em casa e me fizeram o convite de participar, de colaborar 

e ajudar na campanha do Caio. Eu, inocentemente, fui em algumas... O Caio gostava 

muito de fazer aqueles ponta-pés iniciais em jogos de várzea - levava camisa e levava 

aqueles negócios todos – e, quando não tinha jogo no dia e não tinha compromisso, eu 

acabava indo. Aí, criou esse... Aí, eles mesmos fizeram os esquemazinhos e arrumaram 

uma legenda para mim, não é? Falou: “Zé, você vai sair a vereador, nós já temos a sua 

legenda e só falta o número. Você não precisa fazer nada. Só vai acompanhar a gente 

nesse... no processo, nos comícios que tinham e aquele negócio todo, vai ajudar o Flávio 

Adauto26 – que sairia a estadual – e a gente faz, aí, um bem bolado. Aconteceu mesmo. 

Aí, eu fui; pus um pouco a cara – graças a Deus, houve... 

 

F.H. – Você falou que é meio tímido.  

 

J.A. – Eu sou tímido. Ainda sou meio tímido. E houve uma receptividade muito 

grande por parte do torcedor. Aí, estava já no processo democrático, não é? Os caras 

falavam: “Pô, o Zé é candidato. Vota no Zé.” Então, mexeu um pouquinho. E eu fui 

pensando que ia ajudar o Flávio e o Caio, nada mais do que isso. Quando eu fui ver a 

contagem das urnas, pô, eu estava entre os trinta e três. Acabei tendo trinta e cinco mil 

votos e acabei sendo eleito. Porque eu fui eleito pelo PP, depois, houve aquela junção do 

PP e virou PMDB, não é?  

 

F.H. – Isso. 

 

J.A. – Eu acabei indo, lá, sem saber muita coisa e querendo fazer alguma coisa, 

mas... Eu tive uma ajuda muito grande do Caio, porque ele era ligado à área de esporte – 

ele era secretário de esportes. O Flávio Adauto, também, me deu um apoio muito grande. 

E o Caio falou: “Não. Você não vai nem lá, para a Câmara. A gente vai pôr você numa 

secretaria e você fica na secretaria.” Eu fui pensando nisso, não é? Tinha muito a ver 

                                                
26	  Jornalista	  esportivo	  então	  candidato.	  	  
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comigo porque eu era da área de esportes. Depois, eu acabei vendo que o processo não 

era bem assim. Ali, eu comecei a ter as minhas primeiras decepções como político.  

 

C.U. – Da política partidária. 

 

J.A. – Da política. Porque, aí, você tem um grupo aqui, grupo lá e um grupo que 

aparece. E você acaba se perdendo, não é? Então, você sabe fazer isso, mas você não vai 

fazer isso. Você vai ter que fazer outra coisa. 

 

C.U. – Agora, você tinha alguma preocupação ideológica com política? Em 1970, 

por exemplo, quando você vai, no auge da ditadura militar, falar com o Médici, você era 

a favor? Você era contra? Ou você era contra e ficava calado?  

 

J.A. – O Medo. Foi uma época de medo. Um época em que você não podia se 

meter. 

 

C.U. – Então, você reconhecia isso. Você não estava totalmente alienado do 

processo político. 

 

J.A. – Com certeza. Não. Nada a ver. Você sabia de algumas coisas, mas você não 

tinha voz para nada, não é? Você passou a ter depois de um certo tempo. Então, 

politicamente, eu era quase que totalmente à esquerda. E você vai se envolvendo; aí, você 

começa a participar, e, aí, eu comecei a participar de reuniões; tive aulas de política, tinha 

um grupo lá, PP, que tinha... Eu acho que fui em umas dez ou doze aulas de política. 

Política mesmo. Processo administrativo de legislação e esse negócio todo. Aí, você fala: 

“Pô, não tem nada a ver comigo, mas eu já estou e, agora, vou ter que ir.” 

 

C.U. – Estou aqui dentro.  
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J.A. – Pelo menos, ajudar o pessoal. Aí, você acaba sendo eleito e você tem as 

decepções, não é? Eu acho que conheci muita gente maravilhosa dentro da política, tive a 

oportunidade de tabelar com pessoas inteligentes, não é? Porque eu tive o Covas27 e o 

Jânio Quadros como prefeitos. Despachei muito com o Jânio Quadros, e ele tinha, assim, 

um respeito e uma admiração, porque ele não era corintiano, ele era santista, não é?   

 

C.U. – O Covas? 

 

J.A. – O Covas.  

 

C.U. – O Jânio era corintiano. 

 

J.A. – O Jânio era corintiano. Então, eu tive duas experiências totalmente 

diferentes. Então, a gente ia lá para despachar e começava a falar de esporte.  

 

C.U. – “O Senhor entre, senhor Zé Maria.” [risos] 

 

J.A. – Lá, eu entrei muitas vezes pela porta dos fundos porque, normalmente, 

tinha a sala de recepção, de onde os vereadores chegavam; e, aí, tinha aquela – entre 

aspas - colherzinha de chá: “Pô, chegou o Zé Maria.” “Não. Manda ele entrar aí para 

tomar um café.” Aí, entrava para tomar café, despachava e ia embora. Quer dizer, eu 

sempre tinha uma colher de chá. Então, eu aprendi muita coisa, e aprendi muita coisa que 

não queria aprender também, não é?  

 

C.U. – Viu muita... 

 

J.A. – A política é complicada. Você acaba vendo e... Mas foi uma experiência 

muito boa, eu acho que valeu a pena. Eu não fui um grande vereador, mas eu acho que 

                                                
27	  O	  entrevistado	  se	  refere	  a	  Mário	  Covas.	  
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aprendi muito com a comunidade, eu fiz muito trabalho na periferia... Foi uma passagem 

que,  essa, eu não volto. 

 

C.U. – Nesse tempo todo de profissão no futebol, preconceito racial tem muito? 

Você sofreu preconceito? 

 

J.A. – É muito difícil você falar de preconceito. Eu entrei no futebol e já vim para 

São Paulo. Então, você sabia que tinha e, ao mesmo tempo, não sabia o que era. Porque, 

em Botucatu, lá, tinha o clube do Vasco da Gama, que era tido como o clube do pessoal 

de cor preta – cor negra.  

 

C.U. – O Vasco da Gama. 

 

J.A. – Que era o clube. E tinha o clube elite, que era a Associação Tênis. Então, 

tinha uma certa... Só que o eu acabei indo na Associação, acabei indo no Tênis, porque, 

quando eu voltei para Botucatu, eu era jogador da Portuguesa. Então, eu acabei não 

tendo... E, na fazenda, você não vê muito disso. Na fazenda, não tinha isso. Então, você 

acaba tomando conhecimento de que tinha um certo, certo preconceito, entre aspas, não 

é? Mas, pessoalmente, eu nunca senti esse problema. Eu nunca tive.  

 

F.H. – Porque, hoje, a gente vê alguns casos de jogadores brasileiros, na Europa, 

sofrendo alguns... 

 

J.A. – Essa discriminação que acontece, hoje, na nossa época, era comum. Tanto 

que a gente revidava, também, com... Porque era uma agressão verbal que era natural. Eu, 

desde pequenininho, o vizinho ou alguém chamava de macaquinho. Eu não sabia se isso 

era discriminação. “Ah, o negrinho lá, os tunguinhas. Os pretinhos” Isso é discriminação? 

Aí, quando a coisa ficava mais pesada, é o nego sujo e era o preto não sei do quê. Mas, 

pô, no outro dia... Era no momento. Então, acontecia. Eu vi muitas coisas dessas. 
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C.U. – Coisas de dentro de campo. 

 

J.A. – De campo... 

 

C.U. – O Caso Grafite, lá, com o Desábato.  

 

J.A. – Dentro de campo acontecia naturalmente. Na minha época, acontecia e era 

normal. Eu sabia que era negro e o cara: “Nego sujo, nego filho da mãe e não sei o quê.” 

Acontecia. Hoje, é visto de uma forma totalmente diferente, não é? 

 

F.H. – Você acha que melhorou? 

 

J.A. - De uma certa forma, melhorou. Mas, na nossa época, era difícil você tentar 

sentir essa discriminação. Era a forma de se falar dentro de campo, não é? Se falava dessa 

forma. E, aí, aconteceram, agora, fatos diferenciados que passou a ter esse tratamento 

diferenciado também, não é?  

 

C.U. – E técnicos, Zé? É difícil, o técnico de futebol negro. Por quê? Você que foi 

um técnico negro, não é? Por um tempo.  

 

J.A. – Eu fui colocado por um grupo totalmente diferente, não é? Eu, na minha 

época, tive muitos treinadores de cor. Então, a minha formação... 

 

C.U. – O Próprio Capão, não é?  

 

J.A. – O Capão; eu tive o... Mesmo, em Botucatu, o Tissão era de cor; o Carlito 

era de cor. Os meus primeiros treinadores foram de cor. Então... Quer dizer, a minha 

formação e a minha criação não deu para... O meu pai era treinador lá, em Lajado, na 
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fazenda. Então... O pessoal adorava o meu pai. Xingavam pra caramba, mas adoravam o 

meu pai. Quer dizer, não era aquele xingo discriminatório, aparentemente. Podia até ter 

alguma coisa por trás que... Não é? Esse negro, ou alguma coisa nesse sentido. Mas a 

gente sabia que não era porque... Então, eu tive, mais ou menos, essa formação; e a minha 

cultura veio, mais ou menos, nesse campo até, praticamente, eu já totalmente formado - 

profissional.  

 

C.U. – Quando você falou que deu a faixa de capitão para o Sócrates na boa, isso 

pode parecer pouco, mas isso já foi motivo de muita briga, em times de futebol, que se dá 

pela tal faixa de capitão. Tudo bem que o capitão só tira o cara ou coroa, mas tem jogador 

veterano que briga por isso. 

 

J.A. – Por ser capitão. 

 

C.U. – A gente já viu azedar relacionamento com esse tipo de coisa, não é? E 

você tem um desprendimento. Inclusive, essa coisa de preparar o seu sucessor, indicou o 

Alfinete. Aliás, antes do Alfinete, o seu sucessor mesmo - de 1978 para frente - apareceu 

o Luis Cláudio. 

 

J.A. – Ah, Luis Cláudio.   

   

C.U. – Não é? 

 

J.A. – O Luis Cláudio jogou. O Luis Cláudio entrou e... 

 

C.U. – Primo do Rui Rei, não é? O Luis Claudio.    

 

J.A. – Primo do Rui Rei. Ele entrou em circunstâncias de contusões, ou quando eu 

fui para a Seleção. Em setenta e... 
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C.U. – Oito para nove. É o primeiro cara que aparece como seu sucessor.  

 

J.A. – Que aparece. E ele apareceu, ali, da base. Ele apareceu como... Aí, fez uns 

treinos, foi bem e acabou sendo convocado.  

 

C.U. – Inclusive, o time campeão, em 1979, é claro que tem você, mas tem muito 

jogo em que ele participa. 

 

J.A. – Participou de bastantes jogos. Participou de bastante jogos.   

 

C.U. – Essa coisa, esse desprendimento que você tem com a faixa de capitão e de 

preparar o sucessor, de onde vem isso? Isso é formação familiar? É uma coisa sua? 

 

J.A. – Ah, eu acho que é da própria formação. Porque a coisa veio e era 

naturalmente. Aconteceu naturalmente. Como foi difícil pegar, quando o Riva saiu, não 

é? Porque o Riva saiu, eu assumi... “Pô, mas ser capitão? Eu vou ter que ficar aqui, clube, 

por mais tempo.” Tinha isso também. “Aí, vou ter que ir, lá, conversar com o presidente e 

vou ter que não sei o quê.” Aí, você tinha que interferir em situações de contrato ou coisa 

parecida. Isso, eu já fazia naturalmente. Tanto que, quando tinha caixinha e aqueles 

negócios: “Não. O Zé tem que ser alguma coisa da caixinha.” Eles jogavam tudo para 

cima de mim. Então, tinha que cobrar não sei o quê, eu cobrava; tinha que não sei o que... 

Então, tenho um pouco disso. Com o negócio de capitão, também, foi natural. O Riva 

não. No Riva, começou batendo pênalti. Porque o Riva ainda estava no time e era o 

capitão. Aí, ele falou: “Não. Eu não vou bater mais pênaltis.” Foi um jogo contra o 

Noroeste lá, no Parque São Jorge. O Campo cheio e o Riva Falou: “Eu não bato pênalti.” 

Aí, um olhou para o outro e olhou: “Bate você.”  

 

C.U. – Chama o Zé. [risos] 
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J.A. – Vai lá. Graças a Deus, isso - para mim - foi ótimo. Porque eu tinha um... Eu 

sentia esse relacionamento bom com o torcedor. Às vezes, você estava numa jornada 

difícil e o torcedor te aplaudia. Eu falava: “Pô, eu estava mal pra caramba...” 

 

C.U. – Livrava a sua cara. 

 

J.A. – “Porque você correu e não sei o quê?” Tudo bem. Então, eu sentia isso, 

essa aproximação do torcedor. Aí, nesse dia, eu falei: “Pô, se eu errar?” Aí, alguém ainda 

falou: “Não. Você pode errar porque você não vai ser tão arrebentado como seria 

qualquer outro.” Então eu falei: “Então, eu vou começar, não é?” Depois, eu comecei a 

treinar um pouquinho porque era dificilmente. Eu batia meio de rapa, não é? Era 

complicado. [risos] Era difícil. Aí, eu comecei a fazer alguns treinamentos, e aí você 

começa a pegar. Então, eu tinha dificuldade em bater no chão. A maioria das penalidades, 

eu sempre jogava no alto, ou na esquerda ou na direita. Muito mais na esquerda. 

 

C.U. – Para diminuir a possibilidade. 

 

J.A. – No contrapé.  

 

F.H. – jogador da defesa sempre. 

 

J.A. – Porque o goleiro geralmente caia, não é? Então, pelos treinamentos que a 

gente fazia lá, eu falei: “Embaixo, a possibilidade dele é muito maior de pegar. Mesmo 

acertando o canto.” Agora, em cima, mesmo acertando o canto, dificilmente, ele pegava. 

 

C.U. – Dificilmente você errava pênaltis, não é? 

 

J.A. – Batia em cima. O que eu batia embaixo, eu errei. Eu errei um contra o... 
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C.U. – O Santos? 

 

J.A. – Contra o Santos.  

 

C.U. – Que o Victor pegou, naquele final do turno. 

 

J.A. – Exatamente. Nossa... E acho que um contra o Leão, também. Só que voltou 

e, aí, eu falei: “Eu não vou bater.” O Ruço foi, bateu e fez o gol. Então, eu errei, acho que 

dois pênaltis... Um pênalti. Uma penalidade. O outro, o Ruço converteu e ficou 0x0. 

[risos] 

 

C.U. – Zé, você falou para a gente, um pouquinho, como que você caminha para 

esse fim de carreira, no Corinthians, e falou do jogo de despedida. Mas você tinha se 

preparado para parar? Você já sabia o que ia fazer? Porque a vida do jogador de futebol é 

assim, não é? Chega um momento, com menos de quarenta anos, que você perde a 

profissão.            

                

J.A. – E era muito difícil. Torneiro mecânico, eu não seria.  

 

C.U. – Que é a sua formação com diploma.     

 

J.A. – Que era a minha formação. Eu tive, assim, algumas orientações de fazer 

educação física, mas eu achava um negócio muito complicado, educação física. Na 

época, era complicado. Depois que teve uma... O processo democrático me ajudou muito 

porque eu fui eleito. Então, eu falei: “Bom, eu vou parar e tenho mais...” Que era aquele 

mandato tampão, e eu tinha seis anos.  

 

F.H. – Ah, foi o mandato. 



Transcrição                                                                                               

 

 95 

 

J.A. – Era o mandato tampão. Então, 1982... Bom, até 1990, sem problemas. Em 

1988, eu não tinha pretensão nenhuma; mas, até 1990, tranquilo e dava para segurar. Aí, 

o que fazer? O Evair me convidou para participar de uma escolinha que ele tinha lá, no 

começo da Anhanguera. Aí, eu fui, lá, nas folgas; ia lá um dia ou outro. Eu fiz um 

trabalhinho com o Evair e falei: “Bom, a hora que acabar a política, eu vou vir com o 

Evair dar um... Até ver o que eu vou fazer, não é? Mas não tinha preparação nenhuma 

para nada. Eu não tinha nada. O meu destino sempre foi direcionado para o esporte, e eu 

dei essa sorte. Porque, quando eu praticamente parei, em 1988... 1989 - que tinha o 

processo político - começou a surgir uma escola de esporte no Estado, e o Ademir da 

Guia foi, praticamente, o primeiro convidado para... ser o padrinho. Na sequência, eu 

acho que um mês ou dois meses depois, me chamaram e falaram: “Pô, nós estamos 

fazendo esse programa, vão ter as escolinhas de esportes e a ideia é pôr você e o Ademir 

como patronos.” Então, eu não tive muito tempo de pensar em que fazer. Quer dizer, em 

1988, eu parei; e em 1989, 1990 e 1991, eu já estava tendo esse convite para participar de 

uma escola do Estado. Então... E nesse período em que eu parei - em 1988, 1989 e 1990 -

, tinha aquela... O Luciano do Valle, não é? Tinha aquele... 

 

F.H. – Master. 

 

J.A. – O Master. Então, para ir no master, tinha um contrato e você, também, já 

não podia fazer nada. Então, você tinha que resolver por ali, não é? Então, tinha um 

contrato e tinham os jogos que a gente fazia. Tiveram aquelas copas e aquele negócio 

todo. Então, esse período todo, eu tive - na sequência - alguma coisa para fazer.  

 

F.H. – Treinador, nem pensar? 
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J.A. – Não. Eu tive a oportunidade. Depois, eu fui - em 1996, ou 1997... Aí, me 

convidaram para... O meu irmão fez uma parceria lá, em Limeira, e eu acabei sendo 

treinador do Independente de Limeira. 

 

F.H. – Ah, o Independente.  

 

J.A. – Aí, eu fui lá para ajudar; o treinador, também, foi embora; e eu assumi. Eu 

fui treinador do Independente de Limeira por um período... Mas, também, foram seis 

meses. Esse mesmo projeto foi para Amparo, eu acho que em 2002. 

 

C.U. – Dois? 

 

J.A. – Eu acho que em 2002. Não. Em 2002, eu estava na Fundação. Aí, esse 

projeto foi para Amparo - eu não me lembro da data correta - e ele falou: “Não. Você vai 

lá ajudar também.” Aí, o treinador, também, foi embora e eu fiquei até o final. Quer 

dizer, foi uma sequência dentro do esporte que não teve por onde. E, quando eu estava 

praticamente terminando, surgiu esse convite da Fundação Casa – que, antigamente, era a 

FEBEM.28 O Herlio era um professor de educação física, era diretor de uma unidade e 

corintiano. Aí, me convidou para a gente fazer a premiação lá, no final de ano, da 

atividade do Complexo do Tatuapé. Eu fui lá, em final de 2000... 1998. Eu fiz a entrega e 

aquele negócio todo. E ele começou a articular alguma coisa lá, por dentro, para eu ser 

contratado, ou alguma parecida, para trabalhar lá, na Fundação. Ele falou: “Vem aqui, 

comigo, fica na unidade e esse negócio todo.” Aí, acabou acontecendo lá, também. Me 

contrataram para ser coordenador de esportes lá, na unidade, porque não tinha. Aí, eles 

me deram um cargo de coordenador para fazer atividades esportivas. Então, eu comecei a 

fazer atividades... Coisa que eles faziam muito pouco, não é? Então, a gente fez um 

projetinho; tirava a molecada de manhã, sete e meia já estavam no campo treinando; à 

tarde, também, tinha o pessoal que ia para a escola e aquele negócio todo. Aí, eu fiquei lá 

                                                
28	  O	  entrevistado	  se	  refere	  à	  Funda	  cão	  Estadual	  do	  Bem-‐Estar	  do	  Menor.	  	  	  	  
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dois anos fazendo esse trabalho. Aí, me chamaram para fazer um trabalho, em Campinas, 

porque gostaram – a gente começou a tirar o pessoal da atividade. Eu fiquei mais um ano 

e pouco, em Campinas. Aí, fizeram um projeto novo aqui, em São Paulo, que foi a Casa 

do Atleta, não é? Aí, eu vim para coordenar o projeto Casa do Atleta e fiquei mais dois 

anos; que foi lá, no Tatuapé, com atividades um pouco mais direcionadas para atividades 

externas. Eu fiquei dois anos e, aí, me trouxeram para a gerência; e, nesse período todo, 

eu estou até hoje – de 1999 a 2012. Eu já estou lá há doze anos. Fazendo, hoje, atividades 

de esportes, dentro da Fundação Casa. 

 

C.U. – Sempre com os menores... 

 

J.A. – É. Hoje, eu faço mais coordenação das atividades e supervisão. Então, da 

área de gerência de educação física - esportes. Então, a gente faz... Toda atividade 

esportiva é a gerência, e eu estou envolvido. Então, a gente faz regionais de campo, salão, 

basquete, vôlei. A gente faz em todo Estado. Conseguimos algumas parcerias, nós temos 

parcerias boas, não é? Para levar esses jovens para fazerem as atividades, que é pelo 

Corinthians. Eles participam de atividades pelo Corinthians. 

 

C.U. – O Projeto do Time do Povo?  

 

J.A. – Não. O CNJ29 fez uma abertura para os clubes, e agente conseguiu visitas a 

memoriais, visitas aos clubes e atividades com os jovens lá, nas dependências do clube. 

Então, nós já estamos há dois anos, no Corinthians. A gente usa o ginásio, usa a piscina, 

usa o society, usa o sintético... Essa é a minha vida hoje. 

 

F.H. – E o futebol, Zé? Para você, hoje.  

 

                                                
29	  O	  entrevistado	  se	  refere	  ao	  Conselho	  Nacional	  de	  Justiça.	  
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J.A. – Ah, melhorou muito, não é? Melhorou muito em todos os sentidos. Eu acho 

que é uma outra realidade. Eu acho que eu vivi uma geração; já teve uma outra geração, 

que melhorou; e, hoje... é o ouro, não é? Eu vivi prata. Aliás, eu vivi bronze; aí, veio para 

prata; e, hoje, eu acho que é ouro. Hoje, é totalmente diferente. Então, hoje, a medicina... 

Eu acho que tudo chegou, não é? E os clubes, também acompanharam. Eu estive, ontem, 

na inauguração do hotel do Corinthians, e acabei conhecendo todo o CT. Então, a 

diferença é monstruosa, de 1970 para 2012. É um negócio que não... E a forma de jogar, 

também, é diferente. Então... 

 

C.U. – Aí, melhorou também, ou não?  

 

J.A. – Eu não acredito. Hoje, eu acho que se pensa menos, não é? Eu acho que se 

corre mais e se pensa menos. Mas eu acho que é a evolução, pô. Não tem por onde você 

fugir disso. Eu acho que, em todos os sentidos, hoje, a evolução é... A gente jogava e era 

aquela bola de... Aquele capotão que batia, marcava e você ficava por dois dias com 

marca. Depois melhorou. A camisa, era a camisa que você usava e, se usasse três vezes, 

não dava para usar mais porque lavava e encolhia, não é? Então, hoje, eu acho que 

mudou tudo. Mudou o tratamento, a própria disciplina com imprensa – a relação com 

imprensa... Hoje, é totalmente diferente. Hoje, eu não sei se profissionalizou para melhor, 

ou se atrapalha; mas, hoje, a coisa é muito mais alinhada. É diferente da nossa época. A 

nossa época, era um pouco mais bagunçada, não é? Hoje, é tudo programado. Hoje, até 

para dar entrevista, é programado. Até para jogar é quase que programado. Antigamente 

não. Antigamente, você tinha que ter um pouco de qualidade, senão, você não jogava. É 

onde é a minha briga com a realidade de hoje. Muitos dizem que quem jogou, naquela 

época, não joga hoje; e eu penso totalmente  o contrário. Eu acho que, se a gente não 

fosse subir o morro - O Pico do Jaraguá – e correr lá, no Parque do Carmo... Hoje, é 

esteira; hoje, é diferente. Hoje, é... A chuteira molhava e pesava “N” quilos, não é? Hoje, 

a camiseta, você não transpira como transpirava antes - é diferente -, ela é uma camisa 

diferenciada para não transpirar, ou para ajudar a não transpirar ou coisa parecida.  
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F.H. – Quem jogava daquele jeito... 

 

J.A. – Então, é totalmente diferente. Você pegava um ônibus para São José do Rio 

Preto, eram sete horas ou oito horas. Hoje, você faz em quarenta ou quarenta e cinco 

minutos. Então, cada um na sua época, não é? Eu acho que o futebol de antigamente, ele 

é mais saudoso - dá mais saudade, o futebol antigo – porque ele era mais cadenciado e a 

técnica aparecia mais. Hoje, é a velocidade; hoje, é condicionamento físico; hoje, é a 

condição física. Então, você, estando bem fisicamente você joga. E, antigamente, você, 

bem condicionado, às vezes, não jogava. Tinha que ter muita qualidade. Então, hoje, você 

- bem fisicamente - você tem condições de jogar e cumprir determinações. Antigamente, 

não. Você improvisava, era muito mais improviso.  

 

C.U. – Você acha que, hoje, talvez, você fizesse ainda mais sucesso? Já que o seu 

forte era o físico. 

 

J.A. – Dentro dessas condições, sim. Eu aprimoraria algumas coisas só, 

melhoraria algumas coisas. Eu acho que não fujo da realidade atual. A competência da 

função de um lateral, na época, e do ala, hoje, não tem... Na minha época, já tinha 

mudado para... 

 

C.U. – Você pegou a transição? 

 

J.A. – Porque eu já peguei essa transição. Então, eu não vejo... 

 

C.U. – Dos laterais atuais, tem algum que você fala que é parecido com o seu 

estilo de jogo?  

 

J.A. – Ah, é muito difícil de você ver.  
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C.U. – O que você acha do Maicon? 

 

J.A. – Porque são jogadores - eu não vou dizer que são limitados – que jogam de 

uma posição do campo para frente. O que eu observo? Eu observo, por exemplo, a 

marcação: a dificuldade que eles têm em marcação - quando pegam um atacante ou um 

jogador que tem habilidade -, dele se posicionar e enquadrar o cara. Fazer cobertura, que 

eram missões que a gente tinha de vários treinamentos durante a semana. Fazer cobertura 

e marcação. Cruzamentos, você bloquear e esse negócio todo. Então você, também, 

ficava bloqueado nesse tipo de estilo de jogo: de fazer cobertura; olhar para o outro lado; 

se o cara estava descendo, você não podia descer. Entendeu? Então, tinham situações que 

eram complicadas. Hoje, não. Hoje, você vê os dois laterais dentro do gol – os dois alas 

dentro do gol.  

 

C.U. – Mandaram te segurar.  

 

J.A. – Em compensação, você toma cada gol, aqui, que é brincadeira. Você fala: 

“Pelo amor de Deus. É brincadeira.” Nossa, se você toma um gol desses, você está 

dispensado. Então, são desenhos diferentes e são histórias diferentes. 

 

C.U. – O desenho era outro, não é, Zé? Porque você tinha o Vaguinho ali, na 

frente. Você não precisava.  

 

J.A. – Você passava pelo Vaguinho duas ou três vezes por jogo. 

 

C.U. – É. Não era uma obrigação. 

 

J.A. – A sua função era roubar a bola, passar para o cara do meio ou Vaguinho.  
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C.U. – Até porque, do outro lado, tinha o ponta-esquerda adversário que você, 

também, precisava cuidar dele, não é? 

 

J.A. – Você tinha que marcar. 

 

C.U. – Você e o Wladimir, do outro lado.  

 

J.A. – Então, são atitudes e estilos diferentes que você tem que tomar. Muda 

muito. Agora, é mais complicado, hoje, ser atacante, não é? O atacante, hoje, ele não tem 

mais funções definidas. Então, são jogadores que, às vezes, viram atacantes sem querer. 

Ele não é um... 

 

C.U. – Por necessidade. 

 

J.A. – Geraldão específico, ou um Palhinha específico. Porque o Sócrates não era 

o centroavante, era o cara que vinha e armava. Tinha o Casagrande. Então, hoje, quem é 

o centroavante do Corinthians? É o William, ou é o Wesley... O Wesley não. 

 

C.U. – O Liédson. 

 

J.A. – Liédson. Quer dizer, você não sabe quem é. O que faz gol você sabe quem 

é o Liédson, mas não é o centroavante-centroavante.  

 

C.U. – Não necessariamente é.  

 

J.A. – Então, são três atacantes. 

 

C.U. - Até porque ele não tem os mesmos dois pontas para alimentar que o 

Geraldão tinha e que o Dario tinha. 
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J.A. – Então, o futebol mudou muito e, eu acho, mudou para melhor, pô. Porque 

os grandes centros mudaram, não é? E o futebol brasileiro teve que acompanhar, pelo 

menos, parte dessa evolução.  

 

C.U. – Você acha que a posição em que você jogava - lateral-direito, marcador de 

ponta. Um beck-direito... 

 

J.A. – É. Tudo bem. 

 

C.U. – O beck do lado direito. Você acha que é uma posição extinta, nesse 

sentido? Quer dizer, não é mais o que era? 

 

J.A. – Ela é extinta em função de não ter mais pontas.  

 

C.U. – Sim. 

 

J.A. – Mas, a forma de posicionamento do ala, eu acho que ele tem, ainda, a ver 

com o lateral. O que consegue fazer, ele sobressai. Eu acho que... 

 

C.U. – Só aumentou a carga de trabalho. [risos] 

 

J.A. – Eu acho que o Maicon tem um pouco disso. O Maicon defende um pouco 

melhor do que os outros. Eu acho que esse Alessandro, do Corinthians, é um puta jogador 

do meio de campo para frente. Se ele fizesse correções nessa parte de cobertura e um 

pouquinho na marcação... Porque ele desarma bem, mas ele já desarma saindo. Ele não... 

 

C.U. – Mas não é uma carga sobre-humana, Zé? É possível marcar e atacar bem? 

Quem faz isso? Você conta nos dedos.  
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J.A. – Na época, você tinha que marcar e cobrir; e atacar, de vez em quando. 

Quando você não atacava, você era um lateral que não sabia atacar.  

 

C.U. – Mas, mesmo os de hoje, quantos a gente pode dizer: esse segura o rojão e 

ataca bem? 

 

J.A. – Mas hoje tem uma flexibilidade muito maior. Porque, antigamente, quando 

você atacava, o volante tinha obrigação de te cobrir.            

 

C.U. – Sim. 

 

J.A. – Hoje, é um pouco diferente. Hoje, têm times que jogam com três zagueiros, 

que um zagueiro já entra com essa função. Se o direito cai, ele vem para cá; se o outro de 

lá cai, ele só cobre do outro lado. Então, as coberturas, são feitas pelo zagueiro. 

Antigamente, era um cara do meio de campo, e os zagueiros. Só que os zagueiros só 

saíam em última instância para te cobrir. A sua obrigação era vir cobrir. Você tinha que 

ir, voltar e fazer essa função, e você fazia um tipo de “L”, não é? Agora, hoje, o lateral já 

tem que fazer quase que um “U”, não é? É uma responsabilidade até maior, ele ter que 

fazer isso – ele não vai aguentar. É um peso sim. Aí, eu concordo contigo, porque ele ter 

que cobrir, ter que marcar, sair para apoiar e ir para o gol. São muitas funções para um 

lateral só. Para uma pessoa só fazer. Então, é diferente. Agora, o treinamento já é mais 

em função disso que ele tem que fazer no jogo, não é? 

 

C.U. – Depende do esquema, também. Se ele joga com 3-5-2, aí é ala mesmo. 

 

J.A. – Mas, hoje, obrigatoriamente o ala tem que ser ala. Não tem mais essa de... 

Ele não sabe fazer. Ele até se compromete, quando técnico fala: “Não. Hoje, você tem 
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que ficar. Você tem que marcar.” Ele acaba não aparece no jogo. Porque ele sabe sair e 

ele não sabe fazer uma cobertura legal. Então, ele tem dificuldade para... 

 

F.H. – Eu acho que, em uma entrevista com o Djalma, o Djalma falou que o ala, 

hoje, deveria ganhar dois salários, porque ele é o ponta e ele, também, é o...  

 

C.U. – Ele é o sete e o dois. 

 

J.A. – Às vezes, o meia, não é?  

 

C.U. – E, às vezes, o oito. É. Dependendo do time. 

 

J.A. – Porque, às vezes, ele tem que fazer essa função de ala e de meia; e fazer a 

função de marcador e cobrir a zaga. Quer dizer... Mas ele ganha para isso. [risos] 

Antigamente, não se ganhava tanto, não é? 

 

C.U. – Também tem esse lado, não é? 

 

J.A. – Aí, foi na sacanagem. 

 

F.H. – A gente tem só uma pergunta final - se o Celso não tiver mais nenhuma 

intervenção, porque eu não tenho – que é a seguinte... A gente tem feito para todo mundo, 

Zé, que e a gente estar às vésperas da Copa do Mundo de 2014, do Brasil receber esse 

evento, e essa pergunta é sobre a Copa.  São duas questões, não é? A primeira é sobre 

uma questão do time mesmo - da Seleção, do Mano e dos jogadores –, o que você espera; 

e, a segunda, é uma questão de organização do evento e política, quais são as suas 

expectativas para 2014.      
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J.A. – Bom, eu acho que a Copa do Mundo é um negócio muito sério, não é? Eu 

acho que, se nós fizermos uma preparação bem adequada, nós temos condições de 

chegar. Eu acho que nós temos material humano para isso. Eu tenho discordado, um 

pouco, da forma dessa preparação. O Brasil tem se preocupado muito em fazer jogos, ele 

não se prepara para a competição. Então, ele faz aí alguns treinamentos, quando faz; ou 

traz o pessoal, junta e faz joguinhos. Mas não faz uma preparação como, na nossa época, 

se fazia. Então, você conhecia-se melhor, você armava um padrão melhor e você fazia 

um time melhor. Você trazendo o pessoal com sessenta ou setenta dias para fazer um 

treinamento, depois, fazer jogos e se preparar para uma competição. Eu acho que esse é 

um dos pontos que eu acho importante para você fazer uma grande Seleção. Os jogos são 

consequência. Você tem que fazer alguns jogos. Eu acho que o nosso país é muito rico 

para esse tipo de competição. Eu acho que não tem tanta necessidade da gente ir lá, para 

África, ou ir em não sei para onde, se nós temos aqui... Você pode fazer uma seleção 

paulista, uma seleção mineira, uma seleção gaúcha, uma seleção caricoca; e trazer uma 

Alemanha, uma Itália e uma França para um jogo especial, ou aqui ou lá. Eu acho que o 

treinamento para a Seleção deveria ser contra times brasileiros, contra seleções 

interestaduais. Eu penso dessa forma, da gente estar fazendo uma Copa, em 2014, bem. 

Agora, quanto a organização, todas as Copas tiveram problemas. Eu acho que foram 

pouquíssimas as que eu não ouvi alguma coisa com referência. Inclusive, essa... da 

Alemanha, parece que foi quase que impecável, não é? Marcou-se o projeto, eles fizeram, 

a coisa foi acontecendo e aconteceu naturalmente. E nós temos problemas seriíssimos, 

nos viemos começar a fazer a nossa estrutura com não sei quantos anos em que as coisas 

já deveriam ter andado, ter caminhado. Eu não sei se isso vai prejudicar. Como o 

brasileiro sempre tem isso, não é? Deixa, sempre, as coisas para a última hora, eu espero 

que isso não venha afetar os acontecimentos. Mas eu acho que a Copa do Mundo, no 

Brasil, ela vai ser muito importante. Eu acho que ela vai ser muito importante para essa 

nova geração. Para nós, ela vai ser importante. Eu não me lembro de 1950, eu ouço falar. 

Eu acho que já tive melhorias grandes. Só se pensando em Copa do Mundo. Agora, eu 

acho que o nosso problema não é só administrativo, a administração da Copa do Mundo. 
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Infelizmente, eu acho que a gente está num mundo aí, entre aspas, de corrupção que 

preocupa. Eu acho que se a gente conseguir se afastar um pouco disso, daí, nós teríamos, 

aqui, uma Copa maravilhosa. Nós temos o material e nós temos competência, nós temos 

tudo para fazer uma grande Copa. E a essência que nós temos, que é a torcida, o torcedor. 

Eu acho que... Eu conheço uma nação, que é a nação corintiana, e ela é fortíssima. Já 

imaginou Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos... Todo mundo unido em prol da 

Seleção, com um objetivo. Eu acho que é um negócio que é incalculável, é incalculável. 

Eu estou muito otimista Eu acho que nós vamos fazer uma Copa... Tirando esses 

pormenores, de não atrapalharem a realização da Copa, a gente vai ter uma Copa, aqui, 

que vai ficar para a história. Vai ficar na lembrança. Eu acho que supera essa da África. 

Eu acho que a imaginação brasileira vai além muitas coisas, e a gente pode passar por 

cima de muitas coisas com essa expectativa que a gente está de Copa do Mundo. Esse é o 

meu sonho. 

F.H. – Legal. Muito obrigado Zé Maria.  

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

                                                           

 

                          

 

 


