
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Proibida a publicação no todo ou em parte; permitida a citação. A 
citação deve ser textual, com indicação de fonte conforme abaixo. 

MORAES, Luiz. Luiz Moraes (depoimento, 2011). Rio de Janeiro, 
CPDOC/FGV, 2011. 56 p.  

LUIZ MORAES 
 (depoimento, 2011) 

  Rio de Janeiro 
2011 



Transcrição                                                                                                         
	  

	   2	  

Nome do Entrevistado: Luiz Moraes 

Local da entrevista: Museu do Futebol, São Paulo  

Data da entrevista: 20 de maio 2011 

Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um 

acervo de entrevistas em História Oral. 

Entrevistadores: Bernardo Buarque (CPDOC/FGV), Daniela Alfonsi (Museu do 

Futebol) e Fernando Herculiani (CPDOC/FGV)  

Câmera: Eduardo Ferraz  

Transcrição: Elisa de Magalhães e Guimarães 

Data da transcrição: 25 de julho de 2011 

Conferência de Fidelidade: Fernando Herculiani 

** O texto abaixo reproduz na íntegra a entrevista concedida por Luiz Moraes em 20/05/2011. As partes 
destacadas em vermelho correspondem aos trechos excluídos da edição disponibilizada no portal 
CPDOC. A consulta à gravação integral da entrevista pode ser feita na sala de consulta do CPDOC.  
 

Entrevista: 20.05.2011 

 

Eduardo Ferraz1 – Não, Você está bem aqui. É porque é importante ficar próximo do 

eixo, "tá”, mas está tranquilo. É só não inclinar aqui para a lente. 

Bernardo Buarque – “Tá”. 

Eduardo Ferraz – Então, quando vocês quiserem, está rodando, já, “tá”? 

B.B. – Podemos começar? Podemos começar? 

Luiz Moraes – Vai. 

B.B. – Eu vou fazer uma breve apresentação e, em seguida, faço a pergunta. A gente 

tem que, primeiro, ter uma apresentação bem... Que é padrão para todos. E, logo em 

seguida, eu faço a questão. 

L.M. – Tudo bem. 

B.B. – Está bom? Aí, a gente começa a conversa. Quando quiser... 

Eduardo Ferraz – Quando quiser. 

B.B. – Boa tarde. São Paulo, 20 de maio de 2011. Projeto: Futebol, Memória e 

Patrimônio. Essa é uma pesquisa em conjunto do Museu do Futebol com a Fundação 

Getúlio Vargas, o CPDOC, e, no dia de hoje nós vamos começar este projeto com o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Responsável	  pela	  filmagem	  do	  depoimento.	  
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depoimento de Luiz Moraes, ex-goleiro do Corinthians e da seleção brasileira, que vai 

nos prestar, hoje, o seu depoimento. Como entrevistadores: Bernardo Buarque, Daniela 

Alfonsi e Fernando Herculiani. Cabeção, nós estamos muito felizes de receber o senhor 

aqui, começar esta pesquisa com o senhor. Então, é uma pesquisa em que a gente vai 

tratar da sua carreira, da sua experiência como jogador, das suas lembranças na seleção 

brasileira, na Copa do Mundo. Mas, para começar, a gente queria  um pouco saber da 

sua história de vida, da sua infância, da sua família... Então, eu pediria que o senhor 

começasse contando um pouquinho onde o senhor nasceu, quando, seus avós, seus 

pais... Conta um pouquinho para a gente. 

L.M. – Boa tarde. É um prazer e satisfação [estar] aqui presente e dando uma entrevista 

para vocês guardarem uma lembrança de um ex-jogador. Eu nasci, em 1930 – em agosto 

de 1930 –, nascido no Parque São Jorge. Onde, até hoje, hoje com 81 anos, eu vivo... 

Continuo vivendo no Parque São Jorge. Fui criado com [meus pais]2, com meus avós, 

que são italianos.  E meu pai, português, minha mãe, brasileira. Todos moradores do 

Parque São Jorge. Fui para o Corinthians com sete anos de idade. Eu comecei a 

frequentar o Sport Club Corinthians Paulista como xereta. Ia dentro do campo para 

xeretar os antigos profissionais, que, na época de 1940, 40, eram os titulares do time do 

Corinthians. Eu sempre me infiltrava no meio deles para brincar [e lá]3. E, assim, 

começou a minha vida dentro do Corinthians. [Com]4, com oito anos, eu entrei na 

categoria infantil. E só, na quando, em 1942, que formaram a equipe de infantil, que 

começou o Campeonato Paulista de infantil, é que eu fui integrado, mesmo, na equipe 

do Corinthians. Nisso, passei para o juvenil, em 1947, 1948 e 1949,aspirante.  

B.B. – Conta mais um pouquinho da sua família. Ela também... Todos eram corintianos 

em casa? Como que era? O senhor teve irmãos... 

L.M. – Não... O meu avô era italiano, mas era corintiano. Tinha esta diferença, porque, 

geralmente, o italiano era palmeirense, e o meu avô era corintiano e ajudou muito o 

Corinthians carregando... Ele era cocheiro. Tinha uma carroça de aluguel. Carregou 

muita coisa para fazer o Corinthians que é hoje, que era... Antigamente, era do Sírio5. O 

Corinthians comprou e meu avô levava muita mercadoria e muita madeira para fazer o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
3	   	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
4	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
5	   	  Esporte	  Clube	  Sírio.	  Antigo	  dono	  do	  campo	  do	  Parque	  São	  Jorge,	  comprado	  pelo	  Corinthians	  
em	  1926	  para	  a	  construção	  de	  seu	  estádio.	  
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estádio. [Fazer]6, terminar, o campo de futebol. Torcia para o Corinthians. A minha avó, 

não sei, porque ela não falava. Minha mãe também não ligava. Meu pai, português, 

também não ligou muito para futebol. Eu tinha uns tios que jogavam na várzea. Estes 

me incentivaram muito. Torciam para o Corinthians, foram atletas do Esperia – antigo 

Esperia –, mas não era muito ligados ao futebol. Um, era remo, e o outro, era o esporte 

que tinha lá, no Corinthians. Esta é minha família... 

B.B. – Seu pai trabalhava em quê? 

L.M. – Meu pai era mecânico. Mecânico! Era encanador. Trabalhou em uma grande 

empresa, que hoje... Até hoje, ela existe. É essa Sprinter, que apaga incêndio. Tem uma 

ampola, que, quando pega o incêndio, apaga o incêndio... O fogo estoura a ampola e 

liga a máquina para apagar um incêndio. Trabalhou muito anos nesta firma inglesa. 

Infelizmente, falecido. Casei, [com]7. Tive um filho. Foi professor de Educação Física. 

Campeão brasileiro de natação, pelo Corinthians. Mas, infelizmente, também faleceu. 

Um problema de saúde, muito grave – ele veio a falecer. 

B.B. – O senhor teve irmãos, também? 

L.M – E hoje...  

B.B. – Irmãos, o senhor teve...  

L.M. – Não, não tive nenhum irmão.  

B.B - Filho único? 

L.M – Nem irmão, e também só tive o filho único. Então, hoje, só vivemos eu e a 

esposa. Mais ninguém. Tem os parentes, mas são distantes. Mas vamos levando essa 

vida. Agora, com 81 anos, então, é assistir jogos pela televisão, que é mais fácil do que 

vir no estádio. E esta é a minha vida, agora. 

B.B. – Então, a opção pelo Corinthians foi mais pela proximidade do estádio e, também, 

pela influência dos seus tios? 

L.M. – É. Eu sou sócio remido do Corinthians. Eu sou um dos sócio mais antigos do 

Corinthians... Talvez um dos mais antigos. O meu número é 2.051. Entrei em 1942, 

como sócio. Naquele tempo, pagava 15 anos e o clube te dava remissão. Depois você 

não pagava mais. Então, sou sócio remido por tempo. Vivo ali, moro ali, mas não 

frequento. 

B.B. – E o senhor lembra dos jogadores daquela época? Dos anos 1930, 1940? 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
7	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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L.M. – Não...  

B.B –  Do Corinthians? 

L.M. – Agora, já não... Esse pessoal, tudo falecido, né? A grande parte, falecido.  

B.B. – Mas havia uma proximidade... Isso que o senhor falou: de ir dentro do campo, 

como xereta, de ir lá... 

L.M. – A gente entrava lá, brincava com eles, antigamente, quando era moleque, e eles 

pagavam... Tinha o Cine São Jorge,na rua, avenida Celso Garcia, tinha o Cine São 

Jorge, que, ainda hoje, existe o cinema, mas é uma loja de calçados. E esses jogadores 

antigos pagavam o cinema para nós. Segunda-feira, como era folga deles, eles, mais uns 

quatro ou cinco jogadores do juvenil, eles pagavam a entrada para a gente ir lá no 

cinema. Então, a gente conviveu muito com esses jogadores antigos e foi criando raízes 

dentro do clube. 

Daniela Alfonsi: E quem era o seu grande ídolo neste período? Destes jogadores, quem 

era o jogador que você gostava mais de ver jogar? 

L.M. – Gostava mais? 

D.A. – É. 

L.M. – Eu fui , eu era, eu fui fã de um goleiro, que era Jurandir. Jurandir foi goleiro do 

Flamengo. Ele sabe [aponta para um dos entrevistadores, que ri]. Foi goleiro do 

Flamengo. E eu era juvenil e treinava no profissional. E ele tinha vindo do Flamengo 

para o Corinthians. E eu, então, ficava atrás do gol, aprendendo com ele, com o goleiro. 

então, eu era fã do Jurandir. E ele me ensinou muitas coisas. E ele sempre falou comigo: 

“Goleiro de pé vale por dois. Goleiro deitado está morto”. Era uma frase que ele sempre 

falava para mim. Então, eu aprendi muito com ele, isso aí, e procurei sempre me manter 

em pé do que deitado. [Geralmente]8, a minha característica era sempre ficar cobrindo o 

gol sem cair. Foi uma característica que eu aprendi com ele. E outros jogadores que 

passaram pelo clube eram... A gente convivia muito. Eram pessoas... [O 

antigo]9Brandão. O antigo Brandão jogou no Corinthians. Servílio, que era o pai do 

Servílio que jogou no Palmeiras. Viviam ali. Moravam no Parque São Jorge. A gente 

tinha mais amizade com eles.  

B.B. – O senhor estudou... Estudava, quando criança?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
9	   Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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L.M. – Não entendi. Fala mais [alto]10 

B.B. – Sua formação,escola. O senhor frequentou a escola? 

L.M. – Eu frequentei a escola. Frequentei a escola no primário, fiz o ginásio e fiz o 

científico. Até o terceiro científico e, depois, eu parei. Não tinha condições monetárias 

de ir a... Antigamente, só tinha escola na cidade. Então, a gente... Eu morava no Parque 

São Jorge, vinha até a cidade, aqui na Liberdade... Estudava à noite. Quando perdia o 

ônibus ou o bonde, tinha que ir a pé da Praça da Sé... Da Liberdade até o Parque São 

Jorge. Era uma caminhada muito violenta e de madrugada. Apesar de que, naquele 

tempo, não tinha tanto perigo, como tem hoje. Você ia sozinho... Não cheguei a me 

formar em nada. Mas fiz essas três fases do primário, ginásio e... 

B.B. – Imagino, também, que para conciliar estudar e jogar devia ser difícil, o tempo. 

L.M. – É. Aí, não tinha condição monetária... Primeiro, monetária, não tinha, e treinar e 

vir estudar, não tinha condição. 

D.A. – E... Quando você treinava no juvenil do Corinthians, você recebia alguma 

remuneração? Tinha uma espécie de salário? 

L.M. – Não ouvi. Precisa falar mais... 

D.A. – Tinha uma espécie de salário, quando você jogava no juvenil? Como é que foi a 

sua entrada profissional? Você sempre trabalhou jogando futebol ou você teve algum 

outro tipo de... 

L.M. – Não. Eu só estudei... Eu estudei e depois eu fui para... Quando eu comecei no 

juvenil, o juvenil, eles me chamaram para o profissional e eles me pagavam 800 reais 

por mês. Nem era reais, era cruzeiro. Na época, era cruzeiro, [800]11. E isso aí dava para 

equilibrar as despesas em casa, porque meus pais também eram pobres. Não tinham 

muita condição de nada. Mas [inaudível] condição boa, eu... Com os 800 reais, já deu 

para equilibrar as contas. Até chegar no profissional, mesmo... Aí, na época em que eu 

cheguei no profissional, eu, também, só ganhava um pouco mais que o salário mínimo. 

Mas não era mais que... Não é que nem agora. Agora, mudou muito. 

Fernando Herculiani – Cabeção, na sua casa era só o seu pai, sua mãe e você? 

L.M. – Só. 

F.H. – Ou o núcleo era maior? Os avós moravam por perto? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
11	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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L.M. – Não, moravam tudo junto, era o pai, a mãe... Meu pai, minha mãe minha avó, 

meu avô e... Eu. Só tínhamos nós. 

B.B. – E como a família viu, essa sua, esse seu gosto pelo futebol... Ser jogador. Como 

é que eles viam isto? 

L.M. – É... Eles não ligaram. O único que ligava era o meu tio, que eu chamava 

Salvador. Ele foi goleiro na várzea, então ele me incentivava a... Ele tinha uma oficina, 

que fazia caixa d'água, tanque... Naquela época, faziam caixa d'água e tanque de 

cimento. E eu ajudava ele muito, ali. Era em casa. Quando ele terminava o serviço, ele 

ia bater bola comigo. Então ele me incentivava. Ele achava que eu tinha alguma 

condição de ser algum profissional. E foi o que mais me incentivou.  

B.B. – Os seus pais não foram contra? L.M. – Não... 

B.B. – Não... 

L.M – Os meus pais não se incomodavam. Meus pais não se incomodavam... 

B.B. – Não se incomodavam. 

L.M. – O meu tio, não. Esse meu tio, ele ia assistir os jogos. O juvenil, ele ia no campo. 

Ia assistir. Ele era o incentivador, então ele ia assistir. 

D.A. – Como chamava esse seu tio?  

L.M. – Hã? 

D.A. – Qual era o nome do seu tio? 

L.M. – Nome... 

D.A. – É, como é que se chamava o seu tio? 

L.M. – Meu tio: Salvador Salerno. Tinha uma família grande, mas só tinha o Salvador... 

Esse que morava ali, a gente estava sempre junto. 

B.B. – Aí, o senhor começou a se firmar no juvenil do Corinthians. Foi isso? Na posição 

de goleiro.  A posição de goleiro foi a primeira que o senhor teve? 

L.M. – É, eu sempre jogava no gol do Corinthians. 

B.B. – Sempre como goleiro. Por que goleiro? 

L.M. – Porque eu era pequeno. Eu era pequeno e, quando eu brincava nos campos de 

várzea, perto de onde eu morava, achavam que eu era pequeno, eu tinha que ficar no 

gol. “Fica aí, no gol”. Então, começou ali a [ficar]12, a aprender e a gostar do gol. E eu 

gostava. Eu gostava... Eu saía todo machucado, mas gostava. Porque era campo de terra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	   Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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e eu machucava tudo, até parte da perna tudo... Mas gostava. [E aí],e ficou. Agora, eu 

joguei muito na linha. Joguei muito tempo na linha na várzea. Joguei muito tempo, 

jogava, mas na brincadeira, mesmo. Nós tínhamos um timezinho, chamava River Plate, 

na rua, na esquina da Rua São Jorge. Eu jogava no segundo quadro, na linha, e no gol 

do primeiro [risos]. Eu brinquei, na várzea, joguei muito tempo.  

D.A. – A várzea era sua espécie de lazer. Você jogava profissionalmente no Corinthians 

e brincava na várzea? 

L.M. – Eu brincava na várzea. Eu [estava lá]13, porque... Esse, o outro, o River Plate, só 

jogava de domingo. Então, a gente ia brincar de domingo de manhã, jogava... 

D.A. – E quem era este time, River Plate? Quem jogava com você, neste time? 

L.M. – Desse da Rua São Jorge? 

D.A. – É.  

L.M. – Esse aí só tem... Esse, não tem, ninguém jogou profissional.  

D.A. – Eram seus amigos, pessoas do bairro... 

L.M. – Vou te contar uma coisa. Em 1947, o River Plate da Argentina veio jogar aqui, 

no Pacaembu. Jogou contra o Corinthians, jogou contra o São Paulo, jogou contra o 

Palmeiras. Eu joguei na preliminar, juvenil do Corinthians e em um outro... Juvenil do 

São Paulo, se eu não me engano. Nós entramos no vestiário do River Plate e pedi o 

uniforme todo do River. E eles deram o uniforme inteiro para mim. Era camisa... 

Camisa de seda! Calção de cetim. E as meias de lã. Tudo do River Plate da Argentina. 

Daí, eu falei que era para um time que chamava River Plate e eles aceitaram 

D.A. – Aceitaram...  

L.M – E deram as camisas todas. E esse time da Rua São Jorge jogava com esse 

material, até vir o fim do material. Porque era de seda e foi... Lava, lava, foi... Acabou 

estragando.  

D.A. – E o time... 

L.M. –  Mas foi uma passagem muito boa da juventude. 

D.A. – O time já existia, então, quando você pediu o uniforme para o River Plate? O 

time já existia, na Rua São Jorge? 

L.M. – Já, já existia.  

D.A. – E, por que... 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	   Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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L.M. – Só que a camisa, a camisa era, uma faixa, branca com uma faixa vermelha. 

D.A. – E por que vocês deram este nome para o time: River Plate? 

L.M. – Isso foi feito, a molecada... Como o River Plate, na época, era um time de muito 

prestígio sul-americano... Ele tinha jogadores extraordinários. O goleiro era sensacional, 

que chamava Carrillo. Labruna, Vostol... Era um time... Tinha um volante que estreou 

aqui com 17 anos, acabou com o jogo aqui, em São Paulo. E, então, a molecada 

[pediu],14 fez o nome do... Como era o nome mais famoso que tinha no futebol, aqui no 

sul-americano, foi feito o nome de River Plate. 

F.H. – E vocês tinham rivalidade com outros clubes próximos? Que vocês sempre 

jogavam... 

L.M. – Jogava lá com o pessoal, [dos]15 outros bairros. Tinha outros bairros. Tinha, ali, 

Tatuapé, tinha outros... Sampaio Moreira, Vila Primavera... 

B.B. – Não tinha o Boca Juniors, não. [riso] 

L.M. – São tudo, todos times que faziam parte do Tatuapé, né?. Então, havia aqueles 

torneios... Jogávamos, jogávamos muito tempo. 

B.B. – Não tinha o time do Boca Juniors contra, não, tinha? [risos] 

L.M. – Não. [risos] 

B.B. – Então, em 1947, você está já nas categorias de base infantil e do juvenil do 

Corinthians? 

L.M. – Juvenil. 

B.B. – Já no juvenil. 

L.M. – Naquele tempo não existia júnior. Era juvenil até 19 anos, 20 anos. 

B.B. – E, antes, era infantil? 

L.M. – Era infantil. 

B.B. – O senhor chegou a ganhar títulos... Como é que foi... 

L.M. – Fomos campeões infantis em 1943. Depois, fomos campeões juvenil em 1947. 

B.B. – Campeão de São Paulo? Do estado de São Paulo? 

L.M. – Juvenil, aqui em São Paulo. Fomos campeão brasileiro, seleção brasileira... 

Seleção paulista, de campeonato juvenil. Fomos campeões, também... A seleção 

paulista venceu o Rio de Janeiro e de Minas, fomos campeão em 1947, 1948.  1949, nós 

disputamostambém, campeonato de juvenil, ganhou o Rio de Janeiro. Ganhou o Rio de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
15	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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Janeiro. A maior parte dos jogadores era do Fluminense. Então, esses jogadores foram 

convocados para a seleção brasileira de juvenil, para disputar o sul-americano. Aqui, de 

São Paulo foram três só: eu e dois jogadores do São Paulo: Próspero e Fecina. Que eram  

jogador de ataque do São Paulo. [Nós fomos], foram convocados pelo treinador do 

Fluminense, que era, e nós fomos fazer o sul-americano e fomos campeões, do 

primeiro... Primeiro campeão sul-americano da categoria de juvenil.  

B.B. – Foi onde?  

L.M. – [sinaliza com rosto de quem não ouviu] 

B.B. - Onde que foi? 

L.M. – No Chile. 

B.B. – No Chile? 

L.M. – No Chile. 

D.A. – Foi a primeira vez que você saiu do Brasil? 

L.M. – Foi. A primeira vez. 

D.A. – Como que foi... 

L.M. – Era garoto... Nunca saía nem do Parque São Jorge. [risos] Nem no Rio. Fomos 

conhecer o Rio, [na época], nessa época. 

B.B. – E como é que foi jogar no Chile? Como é que foi o campeonato? Era... 

L.M. – Você não [falou]... 

B.B. – Como foi, no Chile, essa experiência de ser campeão... 

L.M. – Foi muito boa. Ganhamos invictos. Ganhamos do Chile, ganhamos... Era o Chile 

e o Uruguai. Foram três times, só, que disputaram. Agora que disputa um monte, né? 

Mas só estes três times jogaram, nós ganhamos... Era turno e returno. Nós ganhamos 

todos e fomos campeão invicto. 

B.B. – E esse time do Uruguai já era forte? Esse que acabou ganhando... 

L.M. – Era forte. O pessoal do Uruguai era tudo pessoal forte. É que o Brasil... O time 

do Brasil... É que a maior parte desses jogadores dessa seleção se tornaram 

profissionais. Boa parte foi do Fluminense. Pinheiro, Tite... O ponta-esquerda Tite, que 

depois foi para o Santos. Edemilson, Tovar, que era médico do Botafogo. Então, desse 

pessoal, foram... Passaram a ser profissional.  

D.A. – E esse... 

L.M. – E eu passei a ser profissional do Corinthians, também. 
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D.A. – E esse título foi em 1949, né? [Ou seja]16,  foi no... 

L.M. – É, 1949. 

D.A. – E, logo depois, no ano seguinte, a gente disputa a primeira Copa aqui no Brasil, 

em 1950.  

L.M. – Disputou em 1950. 

D.A. – Como é que era, assim o, é... Vocês, você já estava vivendo do futebol, já era, já 

era, estava no juvenil, ia passar para o time profissional, né? Para o time principal. Mas 

como é que era a sensação na época, assim? Parecia que o futebol do Brasil ia dar certo? 

Como é que era... 

L.M. – A sensação era boa, porque o Brasil ia fazer uma Copa, no Brasil. A seleção 

brasileira era excelente. Os jogadores eram... Na época, eram os melhores jogadores que 

tinha aqui no país. Mas era mais Rio-São Paulo. E um ou outro de Minas. Mas era mais 

Rio-São Paulo e dois, lá, do Rio Grande do Sul. Estava todo mundo empolgado pela 

Copa do Mundo, mas, infelizmente... E  o Brasil goleava. Todos os jogos, o Brasil 

goleava. Só que, na última partida aqui, houve excesso de confiança, talvez... 

B.B. – E o senhor chegou a assistir a alguma partida? 

L.M. – Não. Não assisti. 

B.B. – Na Copa de 1950? 

L.M. – Não. Não assisti. 

B.B. – Aqui, em São Paulo? 

L.M. – Não. Aqui, eu assisti aqui. 

D.A. – Aqui no Pacaembu? 

L.M. – Aqui, contra a Suíça. Dois a dois. Empatou. Aqui, esse jogo, eu assisti. 

F.H. – E a sua lembrança do, do dia da final. Você lembra de ouvir no rádio, as pessoas, 

com a família... Como foi esse... 

L.M. – É... Mais era rádio. Foi mais era o rádio, porque não tinha televisão. A televisão 

estava começando. Então, era mais rádio. E ficava todo mundo assistindo... Ouvindo, 

aliás, pelo rádio de um amigo, né... Porque nem todo mundo tinha rádio.  

D.A. – Você tinha rádio? 

L.M. – Então, ia em um vizinho, em um outro... Quem tinha ia torcendo. Mas, pelo 

rádio, você ouve o que o locutor fala. 
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D.A. – Você [tinha]17, na sua casa tinha rádio? 

L.M. – Não. Não tinha. 

D.A. – Não tinha.  

L.M – Ainda não tinha. 

D.A. – E você ouvia isso: no vizinho, com os colegas... 

L.M. – Eu tinha uns, uns, uns conhecidos dos meus tios que tinham... Um pessoal que 

tinha um rádio. O primeiro dinheiro que eu ganhei, em mil novecentos... O primeiro 

ordenado que me deram no juvenil – 800 reais –, eu comprei um rádio para o meu pai. 

Comprei um rádio. Era um Belmonte, que chamava. Eu me lembro até hoje. Era um 

rádio deste tamanho [demonstra o tamanho com as mãos]. Belmonte. Eu comprei para o 

meu pai, e para o meu pai ouvir... Não futebol, mas ouvir músicas... Foi a primeira coisa 

que eu comprei para o meu pai. 

D.A. – Você lembra que ano que foi isto? 

L.M. – [sinaliza com rosto de quem não ouviu] 

D.A. – Você lembra o ano?  

L.M. – Foi em 1949.  

D.A – 1949. 

L.M – Porque eu passei do juvenil para o profissional, então eles começaram a pagar 

um ordenado de 800 cruzeiros. E, este dinheiro, eu peguei e comprei. Não me lembro 

agora quanto eu paguei no rádio. Não era muito caro. Mas era um rádio Belmonte. De 

válvula [indicação com a mão]. Cheio de válvula. [Incompreensível], e foi a primeira 

coisa que eu comprei para o meu pai. 

B.B. – E esse início no Corinthians, no profissional do Corinthians, como é que foi? 

L.M. – Teve bons momentos e maus momentos. E eu julgo mal, os maus momentos 

foram maiores. As mágoas ficaram muito grande, do que eles me aprontaram. Eu... 

B.B. – Nesse começo? Nesse início do Corinthians? Como profissional? 

L.M. – Nos anos todos. Isso foi, nos anos todos. Foram, os momentos foram... Quando 

foi campeão, houve alegria... Né? Ser campeão. Profissional. Um Time [como 

Corinthians]18. Mas, no total, as decepções foram muito grande. 

B.B. – Porque, em 1951, o Corinthians foi campeão, não foi? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  	  
18	   Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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L.M. – Foi. Corinthians foi campeão. Foi o ano  que... Que eu assumi como titular. 

Apesar que, desse ano, veio o Gilmar19, também, para o Corinthians. Ficamos os dois, 

como goleiros do Corinthians. Joguei mais eu do que ele. Porque ele tinha vindo aquela 

época. E nós fomos campeões. Depois, ele entrou, também. O Gilmar entrou e ficamos 

dez anos juntos. O que é coisa rara, né? Dois goleiros no mesmo nível, os dois... 

Quando um ia para a seleção, o outro ficava. Um voltava, o outro ia e o outro ficava 

aqui. Então, ficamos dez anos, sem ruga, sem nada. Sem briga, sem nada. Dez anos 

passando... 

B.B. – Quem era o técnico naquela época? 

L.M. – Oh... Eu tive um monte de treinadores no Corinthians. O primeiro... O que mais 

me incentivou foi o do juvenil. Chamava Dante Pietrobon. Era irmão daquele juiz 

Valuci. Anacleto Valuci. Foi... Anacleto Pietrobon, ele também chamava... Foi juiz de 

futebol e jogou, jogou no aspirante do Corinthians. E [esses]20 era argentino. Dante 

Pietrobon era argentino. E ele que me incentivava, ele que me treinava. Foi o que mais, 

me corrigiu defeitos que eu tinha. Depois, eu tive o Rato, que foi jogador do 

Corinthians. [Tive o]21Rato. Tive o Brandão, Oswaldo Brandão. Paulo Amaral. 

B.B. – Isso já na seleção? Ou ainda no Corinthians? 

L.M. – [indica não compreensão] 

B.B. – Isso já na seleção? 

L.M. – Não. Aqui no Corinthians. 

B.B. – No Corinthians. 

L.M. – Paulo Amaralera preparador físico, passou a ser treinador. Tive o... Freitas 

Scholich. Você conheceu [aponta para Bernardo Buarque], que foi do Flamengo. Freitas 

Scholich. Vamos lembrar o... 

B.B. – E nesse... 

L.M. – Teve um outro argentino, que eu não me lembro o nome dele.  

B.B. – E nesse início... 

L.M. – Tive o Tim. Tive o Tim... Elba de Paula Lima: Tim. Esse foi um dos grandes 

treinadores. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	   Jogador	  vindo	  do	  Jabaquara.	  
20	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	   	  
21	   Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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B.B. – E nesse início, no Corinthians, como é que era o treinamento? Como é que eram 

os jogos, nesse iniciozinho dos anos 1950? 

L.M. – Antigamente, na minha época, você não treinava tanto quanto treina hoje. Hoje, 

a preparação física evoluiu demais. O nosso preparador físico era lutador de boxe. Então 

ele dava... Era o massagista e o preparador físico. Ele era, ele dava massagem e ia dar... 

E ele tinha sido lutador de boxe. Ele era daquelas... Da... Perto da Rússia, lá. Aqueles 

paizinhos pequeno, lá perto da Rússia.  

D.A. – Como que ele chamava, você lembra? 

L.M. – E ele é que dava preparação física. Então, não era tanta como hoje, com toda 

essea aparelhagem... Exame médico, com toda a aparelhagem. Não. Não tinha nada. 

Você dava aqueles 40 minutos, 50 minutos de preparação física. O que ele 

[tinha]22,sabia como “boxer”, ele dava para a gente. E, depois, a gente fazia um treino 

coletivo, que era... Mas isso aí era três vezes por semana no máximo. Não era mais do 

que isto. 

D.A. – Como que se chamava esse preparador físico? 

L.M. – [indica não compreensão] 

D.A. – Você lembra o nome do preparador físico? 

L.M. – Era Davidson.  

D.A. – Davidson. 

L.M. – Agora, eu não sei o sobrenome, porque o sobrenome era meio... Era Davidson. 

Era um fortão, era alto. Era lutador de... Veio, veio lá da terra dele – daquela 

Eslováquia, lá, daqueles lados –, veio para cá como lutador de boxe. E, depois, ficou 

como massagista e como preparador físico. Não tinha. Nem tínhamos treinador de 

goleiro. Não tínhamos. Então, treinava, um treinava o outro. Um goleiro treinava o 

outro goleiro. O defeito que ele tinha, a gente pegava e... Pegava o defeito do outro.  

B.B. – Os jogos eram uma vez por semana, duas vezes... 

L.M. – É, uma vez por semana, uma vez a cada quinze dias. O clube só disputava o 

Campeonato Paulista. Não existia Brasileirão. 

B.B. – E o Rio-São Paulo? 

L.M. – Depois, inventaram o Rio-São Paulo. Na época, inventaram o Rio-São Paulo. 

Então, tinha mais, um pouco mais de jogos. 
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B.B. – Já havia jogos no meio da semana, jogos à noite? 

L.M. – Não. Dificilmente jogava à noite. Dificilmente jogava à noite. Era mais de dia, 

porque jogava de fim de semana, né? Como eram poucos clubes, jogavam poucas vezes. 

Era turno e returno, mas era poucas, poucas vezes que jogava. 

B.B. – E no, no ano seguinte, em 1952,  quando, o senhor foi convocado para a seleção? 

L.M. – Pan-americano. 

B.B. – Pan-americano. Foi a primeira vez que o senhor foi no profissional... 

L.M. – Como profissional, fui convocado em 1952. Fui eu, o Castilho e Osvaldo Baliza, 

queera do Botafogo. Nós fomos convocados e [fomos]23, tivemos a sorte de sermos 

campeões. Depois da perda de 1950 da Copa do Mundo, teve um desabafo do campeão 

de 1952 no Pan-americano. 

B.B. – E foi Chile, onde o senhor já tinha conquistado... 

L.M. – É. Foi no Chile, onde eu tinha sido campeão há um ano, uns dois, três anos atrás. 

B.B. – Como foi o campeonato e como foi a volta para o Brasil? 

L.M. – Foi boa. O time, o time foi bem. O maior jogo que teve foi contra o Uruguai, 

porque era aquela querer reivindicar a perda da Copa do Mundo, então foi o jogo mais 

difícil, foi o jogo contra os uruguaios. Mas ganhou, o Brasil ganhou, não teve briga, não 

teve nada, então lavou a alma, né? Mas nem tanto, mas lavou. 

B.B. – E, aí, o senhor voltou direto para São Paulo? 

L.M. – É... Nós viemos pra, não. Nós viemos para o Rio, Rio de Janeiro. Aí depois... O 

Getúlio Vargas era o presidente da República. Convocou todos os jogadores, no campo 

do Vasco. No campo do Vasco, ele entregou uma medalha de ouro para cada jogador. 

Eu sei que foi no campo do Vasco. O campo do Vasco lotado e ele, e todos os jogadores 

receberam a medalha, uma medalha de ouro do presidente da República, que era o 

Getúlio Vargas.  

D.A. – E o técnico  já era o Zezé? 

L.M. – [interjeição de quem não ouviu] 

D.A. – O técnico da seleção já era o Zezé? 

L.M. – Técnico Zezé Moreira. Era o técnico Zezé Moreira. 

D.A – Você citou... 
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L.M - Era um homem rígido. Era rígido. Não dava muita confiança, não. Um dia nós 

quisemos... Em 1954, na Copa do Mundo, os jogadores quiseram fazer uma reunião, 

para mudar o sistema de jogar. Porque eles achavam que aquele sistema que, que 

estavam jogando não [inaudível]. Foram “dedar” para ele que tinha uma reunião. Tinha 

uma reunião. Ele chegou lá, abriu a porta – estava todo mundo em um quarto – abiru a 

porta: “O que é que houve aqui?”. “Ah, vai ter reunião”. “Aqui, não! Quem manda sou 

eu. Não tem reunião nenhuma. Cada um para os seus quarto, até logo, e vamos treinar”. 

Mais nada.  Quer dizer, ele tirou todo mundo da... [riso] Fora. Que queria mudar, 

porque a maneira que estavam jogando, eles achavam que... 

F.H. – Em que momento foi isto, Cabeção? 

L.M. – [interjeição de quem não ouviu] 

F.H. – Em que momento foi isto? 

L.M. – Isso foi depois do jogo... Porque jogou o primeiro jogo contra o México.  

F.H. – Ah... 

L.M. – Depois jogou contra a Tchecoslováquia, empatou com a [Tchecoslováquia]24. 

Ganhou do México, empatou com a Tchecoslováquia. E acharam que, aí, ia jogar com a 

Hungria. Então, acharam que tinha  de mudar o sistema de... O jogador estava se 

desgastando demais. O Bauer... Bauer, Brandãozinho, eram os meias da seleção, 

perderam no jogo contra a Tchecoslováquia, eles perderam cinco quilos cada um. Por 

causa do sistema. Tinha de correr atrás de tudo, os outros ficaram... Então eles achavam 

que tinha de mudar. Mudar a maneira de jogar. O homem não quis mudar.  

D.A. – Mas, isso, já na Copa do Mundo, então? 

L.M. – Copa do Mundo de 1954. 

D.A. – Mas a gente estava falando... Queria voltar um pouquinho. A gente estava 

falando do Pan-americano. No Pan-americano, o técnico também foi o Zezé? 

L.M. – É, o Zezé. 

D.A. – E, aí, ele jogava do mesmo jeito? 

L.M. – Não, é... Jogava no mesmo sistema... É que era o sistema que ele usava no 

Fluminense. Ele era treinador do Fluminense. Ele jogava com Telé, Telê Santana, como 

ponta-direita, mas era o ponta que voltava aqui para trás para marcar e para armar a 

jogada. Então, ele quis fazer isso na seleção brasileira. Mas com outros jogadores, que 
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não eram o Telê. E não dava certo, porque esse que ele pôs para fazer, era 

completamente diferentes as características. Ele pôs o Maurinho, que era do São Paulo, 

de ponta-direita. Ele não era um jogador para voltar, era um jogador para jogar lá na 

frente. Então, houve essa mudança. Então, queriam mudar, ele não aceitou. Falou: 

“Não, comigo não tem nada disto. Vocês vão tudo para os seus quartos. Aqui, quem 

manda sou eu”. E fim de papo.  Aí, perdeu de quatro para a Hungria.Mas tudo bem. 

B.B. – Ainda no Pan-americano de 1952: o senhor chegou a atuar em algum jogo? 

L.M. – Não, não. Jogou o Castilho.  

B.B – O Castilho... 

L.M. – O Castilho era o titular do Fluminense, o treinador era do Fluminense e, de fato, 

ele... Ele era bom goleiro. Foi bom goleiro.  

B.B – Você se dava bem... 

L.M. – Infelizmente, que Deus o tenha, porque... 

B.B. – O senhor se dava bem com ele? 

L.M. – Dava. Era uma amizade... Não era uma amizade constante, porque a gente... Eu 

era de São Paulo, ele era do Rio, então não havia essa amizade muito... Mas quando na 

seleção, aí tinha amizade.  

B.B. – Quando o senhor voltou da seleção desse Pan-americano que vocês venceram, 

como foi voltar a jogar no Corinthians em 1953? Isso alterou muito o fato de o senhor 

ter sido convocado... 

L.M. – Quando eu voltei, quem estava no gol era o Gilmar. Quando voltei da seleção o 

Gilmar estava no gol. Eles tinham feio uma excursão, o Corinthians tinha feito uma 

excursão para a Europa e o Gilmar foi como goleiro. Quando voltou, ele continuou 

como goleiro. Eu fiquei na reserva dele. Fiquei na reserva dele até... O ano todo. 1952, 

ele jogou o campeonato todo, eu não joguei. Eu apenas era reserva, ficava no... Nem no 

banco! Porque não tinha banco. Mas não tinha nada, ele foi o titular. Ficou o titular. 

B.B. - Curioso, porque alguém convocado para a seleção e, quando volta, fica... 

L.M. – Aí, depois, depois eu saí. Em 1954, eu saí do Corinthians. Houve uma, uma série 

de, de... De... Casos acontecidos, eu tive de sair do Corinthians. Eles acharam que eu 

tinha me vendido, que eu ia ser vendido em um jogo Corinthians X Portuguesa. Porque 

o médico da, da família da minha mulher era presidente da Portuguesa. E a minha 

mulher precisava ser operada com este médico. Então eu cheguei pro, era o Brandão, o 
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treinador. Eu cheguei para o Brandão e falei: “Brandão, a minha mulher vai ser operada 

por Dr. Mário Augusto Isaías. Já estou avisando, porque nós vamos jogar com a 

Portuguesa, não quero encrenca”. “Não, tudo bem. Tudo bem. Ela pode operar, pode...”. 

Porque [ele tinha] esse Dr. Mário Augusto Isaías tinha salvado a minha sogra de uma 

hemorragia em casa. Ele foi em casa e salvou a minha sogra. Então, ficou. Como ele era 

português, com a Portuguesa, acharam que... E eu, também: “Minha mulher vai ser 

operada com ele”. Então, avisei antes de qualquer coisa. No dia do jogo da Portuguesa, 

em um sábado... O jogo Corinthians X Portuguesa foi feito em um sábado. Nós 

concentrávamos aqui [aponta para a direita]. O Brandão costumava... Na véspera do 

jogo, à noite, ele escalava o time. Falava: “Vai jogar Fulano, Ciclano, Ciclano. Vão 

jogar assim, assim, assim. Amanhã, vocês estão já sabendo que vão jogar”. Nessa sexta-

feira, ele não fez a reunião. Deixou em aberto. Aí, todo mundo ficou meio cabreiro. Não 

fez a reunião. Perguntavam e ele: “Não, não, amanhã eu faço”. No sábado, no dia , na 

hora do jogo, ele reuniu em um desses quartos que tinha aqui e falou: “Olha, o time vai 

começar... Vai jogar Gilmar no gol, Fulano, Fulano, Fulano, Fulano e Fulano”. E eu 

tinha jogado as seis primeiras partidas. Aí todo mundo, todos os jogadores ficaram: 

“Mas, espera aí, está mudando?”. “Ah, não, vai jogar assim, assim, assim”. Ficou todo 

mundo... Aí eu me queimei, me queimei. Saí, aqui, do vestiário, nem troquei de roupa, 

fui ficar no alambrado, ali. Aí, chamei um diretor, falei: “Oh, enquanto o Brandão 

estiver aqui, eu não jogo mais aqui. Eu vou embora. Vocês podem me mandar para onde 

vocês quiserem, só que com o Brandão, eu não fico mais aqui”. Porque ele era 

[aviseiro]25 nisso. Ele costumava fazer isso com outros jogadores, então ele quis fazer 

comigo. Fez comigo. E foi danado.  Passei uma temporada... Eu tive que mostrar uma 

carteira de poupança que eu tinha na Caixa Econômica... Uma carteira com o dinheiro 

que eu tinha, guardava todo mês, ganhava, recebia do clube e punha na... Então, saiu 

publicado em todos os jornais aqui da capital, a carteira de quanto eu ganhava, quanto 

eu tinha de depósito na... Se tinha algum depósito naquela data. Aí, eu me queimei. Me 

queimei, e falei que enquanto ele ficava aqui, enquanto ele era o treinador, eu ia 

embora. Fui embora. Fui para o Bangu. Fui jogar no Bangu. 

B.B. – Por que o Bangu? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	   Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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L.M. – Ah, foi... Eu, era para ir para o Vasco. Porque o Barbosa estava terminado de 

jogar, o Vasco... Mas  o Bangu, eu achei que o Bangu era mais... O Silveirinha me 

convidou: “Vai jogar no Bangu”. E o time do Bangu era bom. Era um time bom. E eles 

pagavam direito. E eu fui para o Bangu. Em vez de ir para o Vasco. Errei! Errei... 

B.B. – O Zizinho ainda estava no Bangu? 

L.M. – Já. 

B.B. – O senhor jogou com o Zizinho? 

L.M. – Eu errei. Eu errei, que eu devia ter... Obrigado [pega um copo d’água]. Eu devia 

ter ido para o Vasco. Talvez tivesse ganho mais. Mas passei esta fase... Depois desta 

fase do Bangu... 

B.B. – Quanto tempo o senhor ficou no Bangu? 

L.M. – Fiquei no Bangu o campeonato todo. Praticamente o campeonato todo.  

B.B. – E como foi viver no Rio de Janeiro? 

L.M. – [interjeição de quem não entendeu] 

D.A. – Você se mudou para o Rio de Janeiro? Você foi morar no Rio de Janeiro daí... 

Você se mudou pra lá esse ano. 

L.M. – Mudei. Fui sozinho, fui... A mulher, eu tinha o filho ainda pequeno... Eu fui 

sozinho para o Bangu. Morava na concentração do Bangu. A cada quinze dias eu vinha 

para São Paulo. Passei seis, oito meses lá, no Bangu. Então, passei uma temporada lá. 

Terminou lá,eu voltei para o Corinthians. Voltei porque o meu contrato, meu passe 

pertencia ao Corinthians. Aí, o Corinthians fez o quê? Vendeu para a Portuguesa. 

Vendeu para a Portuguesa de Desportos por 550 mil reais. [550] Mil cruzeiros, na 

época. Joguei três anos na... Na Portuguesa. E, ainda consegui ganhar um título do Rio-

São Paulo pela Portuguesa. Em 1955, nós fomos campeões do Rio-São Paulo. Eu já 

tinha sido campeão dois anos pelo Corinthians. 

B.B. – Então, nesse ano em que o senhor jogou no Bangu foi o ano em que o senhor foi 

convocado para a Copa? 

L.M. – 1954 

B.B. – 1954 

L.M. – Na Copa do Mundo. Eu fui convocado para a Copa. 

B.B. – E como foi quando o senhor soube da convocação? Já era esperado? Porque foi a 

primeira vez em que o Brasil teve três goleiros convocados.  
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L.M. – É... 

B.B. – Até então, eram convocados dois. E o senhor foi o terceiro goleiro. Como foi 

essa... 

L.M. – É que eu era para ser convocado quando tinha terminado a categoria de juvenil 

no Chile. Tinha sido campeão no Chile. Em 1950, eles eram para ter me convocado, 

também. Era o Barbosa, o Bino, que era o goleiro do Corinthians, e um outro goleiro. 

Mas não me recordo do outro goleiro. Não sei se era o Osvaldo, também. E eles 

cortaram o Bino e eles iam me convocar. Mas, como eu era muito garoto, eles não 

convocaram. Deixaram. Aí, convocou em 1954. Eu estava, que era titular no 

Corinthians. Eles me convocaram e eu soube... Os jornais publicaram, na época, 

publicaram convocação, e eu fui convocado. 

D.A. – Você ficou sabendo da convocação, então, pelo jornal? Como é que era assim...  

L.M. – Os jornas... 

D.A. – Como é que era o aviso? 

L.M. – Os jornais publicavam. Aí o clube, o clube recebia a passagem de avião para 

você ir se apresentar no Rio de Janeiro, lá. Os treinos eram lá no Rio de Janeiro, então... 

Fui convocado assim. Antigamente era, não tinha tanta coisa. Aquela coisa de “vai na 

televisão, vamos lá mostrar a convocação”... Não, era mais simples, mais simples.  

F.H. – Cabeção, só para pontuar, então: você é convocado pelo Corinthians para a Copa 

de 1954. Aí, o seu problema com o Brandão é pós-Copa do Mundo? 

L.M. – Após a Copa do Mundo,  após a Copa do Mundo. Aí, eu fui para o Bangu. 

Quando eu voltei da seleção... Eu fiquei, era titular aqui, no Corinthians. Então, eu 

voltei e estava como titular. Depois é que aconteceu isso aí. Aí, foi na Copa do Mundo... 

E... Mas quem jogou também foi o Castilho. 

B.B. – O segundo goleiro era o Veludo. 

L.M. – Não, aí, deixa eu contar: na convocação, o Castilho quebrou o pé. Um dia antes 

de se apresentar, o Castilho quebrou o pé. Então, ficou eu e o Osvaldo, Baliza. O Zezé, 

para levar três, convocou o Veludo, que era reserva do Fluminense, convocou o Veludo. 

Fomos os três, fomos os três viajar com a seleção. Nós fomos para o Chile. Iam 

começar as eliminatórias, as eliminatórias. Então, os três estavam treinando. Como o 

Castilho quebrou o pé, ele tinha dado preferência para dois, antes, que ele tinha 

convocado, que éramos eu e o Osvaldo. O Veludo seria o terceiro elemento. Treinamos, 
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treinamos... No dia da, do jogo... Na véspera do jogo, o médico foi fazer exame médico 

nos jogadores. Eu fui fazer exame médico, ele: “Você está com a pressão mal . A sua 

pressão está muito ruim”. “Bom, doutor, como está?”. “Você está sem pressão”. Aí, eu 

fiquei: “Como sem pressão? Sem pressão, está morto”. “Não, está sem pressão”. [risos] 

Então, cortou. Chamou o Osvaldo. A mesma coisa: “Você não está bem. Sua pressão 

está ruim. Você não está bem”. [risos] Aí, chamou o Veludo. “Veludo está ótimo, 

Veludo está ótimo”.  

D.A. – Esse médico era de onde? Torcedor de quem? [risos] 

L.M. – O Zezé Moreira... O goleiro era... Era do Fluminense. Então, colocou o Veludo. 

Eu não me, não rebelei nem nada. Eu não falei... O Osvaldo queria bater nele. O 

Osvaldo, o Oswaldo era grandão. Você deve[aponta para Bernando Buarque]... O 

Osvaldo queria bater nele. Mas apaziguaram, tal, e... Aí, jogou o Veludo. O Veludo 

jogou no Chile. Fomos para o Paraguai: Veludo, jogou o Veludo. Voltamos. As duas 

partidas no Brasil, jogou o Veludo. Deu uma pausa de 15 dias, aí, já teve a convocação 

para a seleção para Copa do Mundo. O que é que ele fez, o Zezé? Cortou o Osvaldo e 

levou eu, Castilho e Veludo. Então, fomos lá, preparação... No dia do jogo, ele pega e 

pôs o Castilho. Tirou o Veludo. Ele não podia... O Veludo tinha sido o melhor jogador 

da [Copa]26, das eliminatórias. O Brasil ganhou um a zero no Uruguai, no Chile, um a 

zero no Paraguai, um a zero aqui, no Brasil... Quer dizer, só dava o Veludo. Ele devia 

ter continuado com o Veludo. Aí, tirou o Veludo. Aí, pôs o Castilho. Aí, o Castilho 

tomou uns gols, lá, e o Veludo, coitado... Mas o veludo também acabou mal, não é? 

Coitado. Infelizmente, ele acabou mal, com bebida, tudo. Infelizmente. ] 

D.A. – Tem umas... 

L.A. - Essas coisas acontecem no futebol.D.A. – Tem uma história – não sei se é 

verdade, você pode confirmar – de que ele, o Veludo e o Pinheiro27 teriam sido 

repreendidos por terem saído lá, durante a Copa do Mundo. Isto é verdade? 

L.M. – Teve. Eles saíram... O problema é que o Zezé deu uma liberdade até meia noite. 

“Oh, vocês podem sair até meia noite”. Mas não pode, em um lugar estranho, como a 

Suíça, se você não tiver condições de falar inglês ou falar um francês, você não tem... 

Então, o Zezé falou: “Vocês podem sair”. Então, saíram em debandada, todo mundo. 

Mas saíram assim: vai para um lado, vai outro para outro... E eles foram em boates, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  	  
27	   	  João	  Carlos	  Batista	  Pinheiro.	  Jogador	  do	  Fluminense.	  
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aquela coisa...Era meia noite e eles não tinham chegado, eles não tinham chegado. E o 

meu quarto, onde eu dormia, ficava... A janela ficava no jardim. Bem na porta do 

jardim. Então, estávamos dormindo eu, Julinho, o Júlio Botelho, o Baltazar Morais.... 

Era tudo o que ficava em um quarto. O Baltazar também estava fora. Não tinha 

chegado. Aí, nós deixamos a janela aberta, para eles entrarem pela janela. Mas o Zezé 

veio, entrou, sentou, pegou uma cadeira e sentou no quarto. [risos] Para esperar eles 

chegarem. Aí, quando chegou o Zezé: “Muito bem! Que horas são?”. Era de manhã. Aí, 

afastou os dois. Afastou o Veludo e afastou o Pinheiro, afastou os dois. Aí na véspera, 

no dia do jogo, ele não ia por o Pinheiro. Ele ia por o Mauro. Mas, não sei o que houve, 

entrou com o Pinheiro. Perdoou o Pinheiro e pôs o Pinheiro para jogar. O Veludo, não. 

O Veludo, como ele já conhecia o Veludo do Fluminense, ele deixou para lá. 

B.B. – Esse problema de comportamento na, dentro concentração era frequente? 

L.M. – Comportamento era... Era todo mundo amigo. Não tinha, não tinha vaidade. 

Porque era todo mundo da mesma categoria. Todo mundo de time grande, né? 

Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Fluminense, Flamengo... Era todo mundo do 

mesmo nível. Não tinha nada. 

B.B. – Entre cariocas e paulistas...  

L.M. – Não... 

B.B. – Tinha?L.M. – Nãoexistia essa... Era todo mundo, pessoal... Às vezes, tinha 

carioca que estava jogando no Flamengo e era aqui de São Paulo. Rubens28 morava 

aqui. Então era tudo dentro do, dentro do normal.  

B.B. – Então, depois das eliminatórias no Paraguai, no Chile, quanto tempo vocês 

ficaram no Rio preparando para... Para a Copa? 

L.M. – Essa seleção, deixa eu... Ficou seis meses treinando. Treinando. Sabe onde nós 

concentrávamos? Embaixo da arquibancada do Vasco da Gama. Embaixo da 

arquibancada. Não sei se você conhece, ali, a arquibancada. Tem os vestiários e tem a 

arquibancada em cima. Então, o dormitório era ali. Dormia ali e almoçava no 

restaurante do Vasco da Gama. Depois, nós fomos treinar em Lindóia, em Minas, 

viemos treinar aqui em São Paulo, e no Rio. Ficamos seis meses treinando. Não 

adiantou nada. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	   	  Rubens	  Josué	  da	  Costa.	  Jogou	  por	  Ypiranga,	  Portuguesa,	  Flamengo	  e	  Vasco.	  
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B.B. – Nessa época, o senhor falou de São Januário, já existia o Maracanã. O senhor 

chegou a jogar no Maracanã? 

L.M. – Joguei. 

B.B. – Pela seleção? 

L.M. – Eu joguei uma partida com a seleção, contra a Colômbia. Joguei meio tempo, 

meio tempo contra a Colômbia. Um jogo amistoso, meio tempo. Só este eu joguei. Só 

este jogo. 

B.B. – Estádio cheio? 

L.M. – Saí no dois a zero. Ficou dois a zero e mais nada. 

B.B. – Mas estava cheio, o estádio? 

L.M. – Não. Não estava, não. 

F.H. – Era esse período em que tinha você e o Veludo, não é? Que o Castilho ainda 

estava machucado. Era nessa preparação, nesse período... 

L.M. – Não, aí o Castilho voltou. Aí na preparação, o Castilho voltou. Já tinha o pé 

bom, já tinha cortado o Oswaldo.  

B.B. – Nessa época, como é que era a expectativa da seleção brasileira – você falou que 

o estádio não estava cheio – em relação à Copa? Porque a gente tinha tido a decepção 

com 1950. Como é que era a... O comportamento das pessoas, dos torcedores, com a 

seleção. 

L.M. – É... O ambiente era bom... Copa do Mundo, todo mundo quer ganhar, tá? Então, 

todo mundo: “Se perdeu em 1950, em casa, vamos ver se a gente aqui, chega aqui...”. 

Mas o time não estava preparado, preparado para ser campeão, não. 

D.A. – Mesmo com seis meses de... Você acha que esse tempo longo de preparação... 

L.M. – Sabe o que é? Aquela preparação, antigamente, não era como hoje. Não tinha 

uma preparação adequada. Hoje tem fisiologista, tem nutricionista... Não era nada. Era 

aquela preparação normal. 

D.A. – O que era a preparação normal? 

L.M. – Tinha um professor de educação física, que dava a física. O treinador, que dava 

coletivo. Tinha os jogadores que ele conhecia, que era um pessoal em boa parte do Rio 

de Janeiro, que ele conhecia, e os outros de São Paulo. De São Paulo eram poucos. 

Então, ele montou um time que ele achou que podia fazer, mas, infelizmente, não deu 

certo. Infelizmente, perdeu e perdeu feio para a Hungria.  
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Eduardo Ferraz: Vamos fazer uma pausa de 30 segundos?  

D.A. – Vamos. 

B.B. – Vamos beber uma água... 

 

[FIM DO ARQUIVO 1] 

L.M. – Tem outras histórias, tem outras... 

Eduardo Ferraz – Quando quiser, está rodando. 

D.A. – Bom. Estávamos então... 

 

L.M – [indicação de incompreensão] 

 

D.A. – Estávamos na Suíça,  

 

L.M – Não entendi. 

 

D.A-  Estávamos na Suiça, em 1954.  

 

L.M. – Aonde? Aonde estava? 

 

D.A. – Estávamos na Suiça. Você estava contando da Copa de 1954, e um pouco disso, 

da... Do que foi a seleção de 1954, depois da derrota em 1950, né? Como é que era entre 

vocês, entre os jogadores. Todo mundo queria ganhar a Copa. O que vocês 

conversavam assim, do desempenho de vocês, vocês acreditavam que vocês tinham 

chance de ganhar? Como é que era um pouco esse convívio? 

 

L.M. – Os jogadores estavam, estavam todos coeso que queriam ganhar, é que naquela 

época, em 1954, foi mais cartola do que jogador. Foi mais cartola do que jogador. O que 

tinha de diretor na viagem era brincadeira, é... Todo mundo dava palpite,vestiário ficava 

cheio! No dia, o dia que perdeu para a Hungria – o vestiário da, do estádio, era mais ou 

menos isso daqui [indicação com a mão], pequeno assim, escuro, os bancos... Tem uma 

fotografia lá que você vê que o alambrado é de madeira, né... [inaudível]. E os 

jogadores... Quando nós chegamos no estádio a Hungria já estava treinando – tinha um 
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campo do lado –, eles estavam treinando para jogar. E o Brasil chegou, todo mundo 

amarelado. Estava todo mundo quietinho, desceu do ônibus, entrou no vestiário, todo 

mundo ali trocando a chuteira, pondo a chuteira, pondo as meias, [tudo certinho]29... 

Quietinho. Nem aquecimento tinha feito. E a Hungria já estava toda suada, os jogadores 

todos suados. Aí começou uma reunião... Aí os diretores querendo lembrar os pracinhas 

que tinham morrido na guerra. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tá? Guerra é 

guerra, futebol é outra... E eles falando dos pracinhas: “Não, vocês tem que lembrar das 

memórias dos pracinhas...”. Não é nada disso, o jogador já estava nervoso, fechado em 

um quartinho pequeno. Aí entrou no campo lá, os que não podiam... Não trocava de 

jogador, ficamos todos sentados em uma arquibancada de madeira, uma arquibancada 

de madeira. E eles ficaram, ficaram tudo em fila, os dois times e os juizes. Você notava 

a fisionomia dos húngaros, dos húngaros lá, todos suados, e o Brasil todo arreado. Quer 

dizer, começou o jogo, dez minutos estava dois a zero, para eles, para a Hungria. O 

Brasil não se encontrava, aí começou briga, dar pontapé, o juiz acabou expulsando o 

Humberto, depois fizeram um pênalti, o Pinheiro fez um pênalti, fizeram o terceiro gol. 

O único [inaudível] depois, era que o juiz roubou: “Não, o juiz roubou...”. Mas não... O 

único gol que não valeu... Como o treinador sentava na, na beira, na beira do campo, em 

umas cadeiras – não tinha [inaudível]. O ponta-esquerda da Hungria saiu do campo e foi 

beber água, aí jogaram a bola pra ele, jogaram a bola na ponta direita, ele estava lá, 

falaram pra ele: “olha a bola lá!”, ele chegou e entrou no campo, sem ordem do juiz. 

Entrou aí foi lá na linha de fundo, cruzou, o centroavante fez o quarto gol. A única coisa 

que o juiz errou foi esse lance, ele estava bebendo água lá fora. E depois avisaram que a 

bola estava dentro do campo, ele saiu correndo e entrou lá. E... O juiz deu o gol, aí 

quebrou o pau lá, saiu o Zezé e outros jogadores começaram a brigar com o “coisa”, 

dentro do vestiário deram uma briga danada e terminou a Copa do Mundo, viemos 

embora. 

 

D.A. – E o Zezé nisso tudo?  

 

L.M. – [indicação de não compreensão]. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Trecho	  de	  difíil	  compreens	  
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D.A. – E o Zezé Moreira nisso tudo? Porque se ele era tão rígido... 

 

L.M. – Não, o Zezé Moreira já deu... Nesse dia, nesse jogo, nesse dia ele deu com uma 

garrafa na cabeça de um jogador, ele nem sabia quem era. Pegou na cabeça do Pinheiro, 

porque era escuro o vestiário [riso], ele deu na cabeça do Pinheiro e machucou o 

Pinheiro, depois é que ele foi ver que tinha machucado o Pinheiro. 

 

B.B. – O jogo ficou conhecido como “A Batalha de Berna”...  

 

L.M. – [indicação de não compreensão]. 

 

B.B. – O jogo ficou conhecido como “A Batalha de Berna”, por causa dessa briga. 

 

L.M. – É. Teve essa briga no final do jogo, o Maurinho... O Maurinho brigou... Mas no 

fim, a polícia entrou, apartou. 

 

B.B. – O senhor estava falando da... Do excesso de cartolas. 

 

L.M. – Excesso de cartolas. Eles queriam passear. Eles queriam passear... 

 

B.B. – Quem era o chefe da delegação da Seleção Brasileira? 

 

L.M. – Olha, ele era do Rio de Janeiro. Agora eu não me lembro, não sei se era o Lira 

Filho... 

 

B.B. – João Lira Filho. 

 

L.M. – João Lira Filho, se eu não me engano. 

 

B.B. – E ele que chefiava, e ele tinha contato com vocês jogadores, como é que era? 
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L.M. – Ele era mais ligado ao Fluminense, [parece que era]30. E ele era muito amigo do 

Zezé e tal. E quem dava as ordens mesmo era o Zezé Moreira, ele que era o chefão e 

não tinha conversa. 

 

B.B. – Mas era então esse chefe,  o João Lira Filho que levou esses, esses outros 

cartolas... 

 

L.M. – É...Isso aí sempre foi uma festa, né? CBF31... Aliás, era a CBD32, agora CBF. 

Em 1956 a mesma coisa. Em 1956, nós fomos fazer uma excursão pela Europa, a 

Seleção Brasileira, tinha mais cartola do que jogador. Nessa aí fui eu e o Gilmar, eu e o 

Gilmar, eu estava na Portuguesa e foi... 

 

D.A. –Quem ficou no Corinthians? [risos] 

 

L.M. – Aí já mudamos para... E fomos os dois para a Seleção Brasileira, e fomos em 

1956. 

 

F.H. – Mas, voltando a Copa um pouquinho. Como que é... Você falou desse 

aquecimento dos húngaros, mas como que era, esse time punha muito medo mesmo, nos 

outros países? O time da Hungria, tinha o Puskas... 

 

L.M. – É que o time da Hungria era forte, era forte. Ele tinha ganho da Alemanha de 

oito a três, na pré, nas oitavas de finais, ganhou da Alemanha de oito a três... Então 

ficou todo mundo... Em um outro jogo também tinha feito quatro, não sei o que... Então 

ficou todo mundo apavorado. E era bom mesmo, o time era de Puskas, um monte de 

jogador lá, o Puskas era o Maradona da época, é o Puskas era o Maradona da época... 

Era um time bom. Kocsis, um centroavante que fazia gols para caramba. Então era um 

time bom, então ficou todo mundo apavorado, já entravam com medo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  	   	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
31	   	  Confederação	  Brasileira	  de	  Futebol.	  
32	   	  Confederação	  Brasileira	  de	  Desportos	  
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B.B. – Eles já tinham, inclusive, ganho as Olimpíadas de 1952, os húngaros, e isso 

talvez tenha dado esse favoritismo. 

 

L.M. – E o time deles, era todo do exército, não é? O time todo era do exército, todo o 

pessoal era capitão, comandante, aqueles caras do exército da Hungria lá, um regime 

militar danado né... 

 

D.A. – Mas nesse dia desse jogo, você estava contando que vocês estavam chegando ao 

estádio e viram o time da Hungria treinando já, todos suados, e vocês ali sem 

aquecimento. O que, que vocês comentaram isso entre vocês? Ficou aquele silêncio? 

Vocês tentaram se animar, como é que foi um pouco essa... 

 

L.M. – Quando nós chegamos de ônibus, o ônibus parou atrás do vestiário e atrás do 

vestiário estavam eles treinando. E o pessoal na brincadeira – o brasileiro quer só fazer 

piada: “E esse loucos aí, o que estão fazendo aí? Tem jogo aqui e eles estão treinando 

aí”. E os caras: “É o time da Hungria que está treinando”. E estavam... Quer dizer, 

entraram aquecidos. 

 

D.A. – Mas e a reação do grupo? Como é que foi? 

 

L.M. – A reação, a reação estava meio danada, né? [risos]. Não tinha reação, estava 

todo mundo meio apavorado, meio assim receoso do que ia acontecer. E acabou o time 

perdendo, perdendo mal, jogando mal. 

 

B.B. – Agora, quando o Brasil chegou, ele chegou também como favorito? 

 

L.M – [indicação de não compreensão] 

 

B.B. – Quando o Brasil chegou na Copa, ele chegou também como favorito? 

 

L.M. – Eu acho que não...  
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B.B. – Não... 

L.M – A favorita era a Alemanha, que acabou sendo campeã, e a Hungria. Eram os 

favoritos naquela Copa, eram os dois favorito. 

 

B.B. – E o senhor lembra, inicialmente para que cidade vocês foram, quando chegaram 

na Suíça? 

 

L.M. – Nós fomos em Berna, se eu não me engano, não é? 

 

B.B. – Berna foi contra a Hungria, mas o primeiro jogo, foi na fase classificatória, foi 

contra o México.  

 

L.M. – Contra o México... 

 

B.B. – O senhor lembra?  

 

L.M – Agora eu não... 

 

B.B. - Vocês chegaram muito antes do começo do campeonato? Foi no mês de junho, 

não foi? De 1954, foi no próprio mês de junho ou foi já com um mês de antecedência, 

foi em maio, quando vocês que chegaram? 

 

L.M. – Chegamos na véspera, chegamos na vésperar. Não teve tempo para... Chegamos 

na véspera. Ficamos ali na cidade que iríamos disputar os jogos. Disputou os dois jogos, 

com o México e com a Tchecoslováquia, empatou com a Tchecoslováquia um a um, 

ganhou do México e classificou porque era só três times, e classificava um. 

 

B.B. – O primeiro foi contra o México, cinco a zero, e o segundo foi contra a 

Iugoslávia. 

 

L.M. – Iugoslávia.... Iugoslávia, um a um.   
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B.B. – E aí disse que nesse jogo, não se entendia, porque tinha um novo regulamento, e 

que o time jogou, e quando terminou o jogo os jogadores acharam que estavam 

desclassificados. 

 

L.M. – É. Ninguém sabia. 

 

B.B. – Aconteceu isso mesmo? 

 

L.M. – Aconteceu, ninguém sabia. Aí o time da Iugoslávia falava assim: “Oh... Um a 

um está tudo bem, está tudo bem, tá...”. E o Brasil querendo que nem uns louco, 

correndo atrás para fazer o segundo gol. Aí no fim, quando entramos no vestiário: 

“Classificou!”, aí falaram lá: “Classificou. O empate classificava”. Nem isso eles 

sabiam. Mas mudou o [inaudível], [agora é diferente]33. 

 

B.B. – E você, bom, você não jogou nenhum jogo, mas você ficava como, qual era... 

Você observava o jogo, você conversava com os outros goleiros ou com os outros 

jogadores, como é que era o seu papel, assim, nessa equipe? 

 

L.M. – A gente comentava alguma coisa, mas muito pouco. E como foi muito rápido, 

três jogos, não era, não tinha muita... Aí ia treinar, os que não jogavam, treinavam: 

“Vamos lá, vamos treinar com outros times lá”. Nós treinamos com um time do Rio de 

Janeiro: “Homens Torres”, é um time amador. Treinamos dez vezes contra eles, só 

treinávamos contra esse time. Pessoal do “Homens Torres”, lá do Rio de Janeiro, é um 

time de várzea lá. [risos].    

  

B.B. – Isso ainda no Brasil?   

 

L.M. – É lá no Brasil. Na Fifa, [inaudível] entrou entre nós, treinávamos... Mas quando 

o time jogava, quase não treinava, os times que estavam no banco, na reserva, não 

treinavam, ficavam... Fazer um pouco de exercício um pouco de bate bola, só. Mais 

nada. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	   	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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B.B. – Como é que foi a Copa? A Copa era um grande acontecimento naquela época? 

 

L.M. – É, na Europa sim, né? Na Europa, como eles dão muito valor... O tal do torneio 

da Europa eles dão muito valor, não é? Aqui no Brasil é que a Libertadores... “Ah! mas 

a Libertadores...” Mas lá na Europa você vê os estádios tão super lotados, qualquer 

torneio que tenha, a cidade que [inaudível] Portugal e Braga. O estádio estava super 

lotado, e eram dois times que tão embaixo, não eram dos que tão em cima, da liga de 

cima lá. Estavam sempre cheios,  os estádios, só que os estádios eram pequenos. Não é 

que nem agora que querem fazer o estádio aí, que nem o do Corinthians, querem fazer 

um estádio que nem “não sei o que”... Para abertura da Copa do Mundo. Lá os estádios 

eram tudo pequenos. 

 

B.B. – Eram pequenos, de madeira, bancada de madeira... 

 

L.M. – Eram todos pequenos, de madeira, sem alambrado, o policial com aqueles pastor 

alemão, dando a volta.  Ninguém também, ninguém entrava. Ninguém se metia a entrar. 

 

B.B. – Mas os estádios cheios.  

L.M. – Estádio cheio. 

 

B.B – Copa... 

 

L.M. – Estádio cheio... 

 

D.A. – E como era a reação da torcida? 

 

L.M. – [indicação de não compreensão] 

 

D.A. – Nesses jogos, como é que era a reação da torcida? 
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L.M. – A torcida gosta de futebol, na Europa eles acompanham muito, né. Eles 

acompanham muito. É que brasileiro mesmo, torcida brasileira... Naquela época não 

tinha muito brasileiro por lá não. Agora é que expandiu, em todo lugar tem brasileiro 

demais, naquele tempo não tinha. Tinham dois, três, que estavam às vezes fazendo 

cursos tal... Mas não tinha... 

 

D.A. – Mas no primeiro jogo contra o México, que o Brasil ganhou, que vocês 

ganharam. Você sentia que a torcida estava favorita, assim, ao Brasil, tinha alguma... o 

Brasil já tinha algum reconhecimento assim fora, de ter um bom futebol, como é que era 

isso? 

 

L.M. – O Brasil... O Brasil tem muito prestígio na Europa. Mesmo... Desde 1938, com 

Leônidas da Silva... então o Brasil, a Seleção Brasileira sempre tem prestígio na Europa. 

E eles gostam de ver o brasileiro driblar, fazer gol, vibrar. O europeu já é mais 

tranquilo, hoje também eles já, já tão vibrando, tão fazendo rodinha, tiram a camisa. 

Antigamente eles não faziam nada disso, então, o Brasil sempre teve um bom prestígio 

na Europa, até o próprio povo da cidade sempre acompanhava. Onde você ia, onde você 

sai nas lojas, eles sempre chegavam, tinah gente pedindo autógrafo. 

 

D.A. – Ah! Isso aconteceu com vocês? Com o grupo de vocês? 

 

L.M. – [indicação de não compreensão] 

 

D.A. – Isso aconteceu com vocês... 

 

L.M. – Acontecia, a gente chegava, ia visitar uma igreja, por exemplo, né... Ou um 

museu, sempre tinha uma pessoa, Brasil – via o escudo da seleção – então Brasil, queria 

autógrafo, pedia um autógrafo. Conhecia um ou outros jogador, Didi, Nilton Santos. 

Que já tinham passado... os clubes tinham viajado para a Europa, então eles conheciam. 

 

B.B. – E os outros times europeus, eles tinham torcida que ia para lá, ou eram só os 

suíços, e aí os suíços torciam para o país que estivesse mais... 
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L.M. – Eles torciam para o país deles, mas os países geralmente não estavam na Copa, 

não é? [risos] Ou estavam em outra chave. 

 

B.B. – Mas por exemplo, no Brasil e Hungria, como é que era o comportamento da 

torcida, para que lado eles ficavam? 

 

L.M. – Brasil... ? 

 

B.B. – E Hungria. 

 

L.M. – Ah! Eles torciam mais para a Hungria. Era mais torcida da Hungria, como os 

países é perto, na torcida tinha mais gente da Hungria. Do Brasil não tinha, tinha um ou 

dois pingado, gatos pingados na arquibancada. 

 

B.B. – Isso não influenciava muito o jogo. Influenciava o jogo? 

 

L.M. – Não entendi. 

 

B.B. – A participação da torcida influenciava o jogo?  

L.M. – Não, não, não. 

 

B.B – Tinha pressão... 

 

L.M. – Aa torcida era mais quieta. Mais comportada, ela assiste, vibra, ri, mas não é, 

não tem aquela... Que nem o brasileiro que fica pulando o jogo todo na arquibancada. 

Agora também já mudou na Europa, já esta meio... Naquele tempo, pelo menos pelo que 

a gente notou, era mais tranquilo. 

 

B.B. – Qual foi o sistema de jogo da Seleção Brasileira naquela Copa? Como o Brasil 

jogou naquela Copa? 
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L.M. – O Brasil jogou com quatro atrás, era o Djalma Santos, Nilton, os dois centrais, 

dois volantes, que era o Brandãozinho e o Bauer do São Paulo, e três lá na frente, que 

era o Maurinho, o Baltazar e o Tatu, Rodrigues. Mas ele quis inventar, trazer um para  

armar aqui, fazer o quarto homem, não deu certo. O que ele fazia no Fluminense com o 

Telê. Então não deu certo, foi todo mundo para frente e deixou... 

 

B.B. – Então o sistema tradicional era o “WM”. 

 

L.M. – É, o “WM”, o que usava mais, o que usava mais antigamente era o... 

 

B.B. – E as outras seleções como jogavam? 

 

L.M. – [indicação de não compreensão] 

 

B.B. – E as outras seleções? Os outros países como jogavam?L.M. – Eles usavam o 

quatro, três, três, também. O “WM”. Porque, naquela época era o sistema mais que 

usavam. Com dois meias, dois pontas, um centroavante e dois meias, dois no meio de 

campo, e quatro aqui atrás34, dois laterais e dois – os laterais quase não saíam, 

dificilmente saíam – os que saíam mais eram os dois meias que se enfiavam e os dois 

volantes, quando um ia o outro ficava. 

 

B.B. – Os Húngaros também jogavam com “WM”? 

 

L.M. – Também. Era tudo igual, só quem mudou depois foi da Holanda, aquele Júlio, 

não sei o que Michels, Michels. 

 

B.B. – Rinus Michels35. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	   	  O	  entrevistado	  mostra	  com	  as	  mãos	  os	  posicionamentos	  dos	  jogadores;	  
35	   	  Marinus	  Jacobus	  Hendricus	  "Rinus"	  Michels,	  técnico	  da	  seleção	  holandesa	  na	  Copa	  de	  1974,	  
apelidada	  de	  “Laranja	  Mecânica”.	  
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L.M. – Ah não me recordo, o treinador lá. Ele que mudou – a Laranja Mecânica, que 

fizeram a Laranja Mecânica – ele que mudou a maneira de jogar. Então, como todo 

mundo atacava, todo mundo defendia. Então mudou o esquema da... 

 

F.H. – Mas dentro de campo, a seleção brasileira tinha um líder, um jogador que era um 

craque, aquele cara que puxava o time assim, ou não? 

 

L.M. – Era o Didi. O jogador que puxava era o Didi. Que era o meia que... Era o Didi, o 

Didi era o habilidoso, jogador habilidoso, era o único jogador que tocava bem a bola. 

Mas não falava, o Didi não era de falar, não era aquele que impunha, que falava:  marca 

aqui, pega lá, pega cá!” Não. Ele jogava, falava uma ou outra coisa, mas não abria a 

boca. E era o meia armador, e era bom jogador, o Didi foi um craque, mas não falava... 

 

B.B. – E o Brasil era considerado um time ofensivo, que partia para cima, ou era um 

time mais recuado? 

 

L.M. – Era ofensivo. Que o Brasil sempre marcou para atacar, na Copa de 1950, fez gol, 

né? O artilheiro Ademir36 fez gols demais. Os outros, eram cinco, quatro, cinco, quatro. 

Contra o Uruguai é que ficou no “unzinho” e não fez mais nada, né? Então sempre 

acreditam que o Brasil vai sempre para frente, você vê que em todos os jogos da 

seleção, a seleção que joga contra o Brasil, ela se retrai, dificilmente eles vão, eles vão 

atacar. Eles esperam que o Brasil ataque, sabendo o que o Brasil vai atacar e o Brasil vai 

e ataca. 

 

B.B. – O estilo de jogo do Zezé Moreira era ofensivo? 

 

L.M. – Não. Ele era meio retrancado, era meio retrancado. Ele segurava os laterais, 

segurava o meio de campo e recuava o ponta. Mas o ponta que recuou não resolveu. 

Depois ele mudou o jogador, pôs o Humberto – que era do Palmeiras – como 

centroavante, tirou o Baltazar pôs o Humberto. Pôs o Maurinho, pôs outro jogador do 

Flamengo. Mas não deu certo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	   	  Ademir	  Marques	  de	  Menezes	  
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B.B. – Naquela Copa, dentre os goleiros das seleções teve algum que te chamou mais 

atenção? Na sua posição específica, quem você admirava? 

 

L.M. – [Do pouco que deu para assistir os jogos, tem dois]37 o goleiro da Hungria e o 

goleiro da Iugoslávia. O goleiro da Alemanha era muito bom.... Era muito bom. Os 

outros quase a gente não... Quase não deu para ver. Porque eram jogos distantes né, um 

do outro, não deu para... 

 

D.A. – E tinha, e tem assim, como tem estilos de lateral, estilos de volante, tinha estilos 

diferentes de goleiros? Você mesmo falou, que você preferia jogar... Você era um 

goleiro que ficava mais tempo em pé, que goleiro deitado é goleiro morto. Tinha-se já 

essa discussão? Como o que vocês conversavam sobre isso? Goleiro que joga mais 

assim, abre mais, ou tem mais facilidade com uma coisa... 

 

L.M. – O goleiro, cada um tem uma característica, você não vai conseguir mudar. Uns 

se atiram, toda hora está voando, quer fazer ponte, isso é normal. Outros são mais 

quietos, mais tranquilos, só cobrem bem o gol né, mas não... São características 

diferentes. A gente comentar um com o outro, não adianta comentar, porque é difícil. O 

Rogério do São Paulo é mais tranquilo né, você que ele está sempre mais bem colocado, 

parado. O Marcos do Palmeiras também, mas o Marcos também gosta de fazer as 

pontezinhas dele. Então, mas são diferentes, características um pouco diferentes. 

 

D.A. – E entre os goleiros dessa época? Barbosa, que jogou 1950, o Castilho, você, o 

Veludo, como é que eram os estilos entre todos esses goleiros desse período? 

 

L.M. – O Barbosa era – eu já falei – o Barbosa era um goleiro que também não era de 

fazer muita ponte, ele se colocava bem, se colocava bem. O Castilho, o Castilho gostava 

de dar, fazer umas pontes, mas tinha boa colocação também. E ele dava uma sorte 

danada, que chamavam de leiteiro, porque ele, quando ele não pegava, a bola batia na 

trave. Mas era um goleiro também de assim, igual, quase igual o Barbosa. O Barbosa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	   	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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era mais técnico, mais sossegado, era mais tranquilo, cobria bem o gol, o jogador vinha 

livre na frente dele, ele parava e o... Dava a bola para ele. Tinha assim, um ímã. E o 

Castilho já era mais de fazer ponte e tal, que era... Um diferente do outro. Não adianta. 

 

.F.H. – E o Gilmar? Gilmar... 

 

L.M. – O Gilmar pela estatura dele, esguio como ele era, e deve estar agora com um 

pouco mais de... Mas ele era fininho, alto, ele tinha facilidade em se jogar. Então, ele 

fazia ponte com a maior facilidade, porque ele tinha... A impulsão dele era muito boa. 

Como ele não era muito pesado, ele pulava com a maior facilidade. Saía bem do gol, 

né? Então, ele tinha todas as características boas para ser o que ele foi, campeão do 

mundo. Foi considerado o maior, não é? Todos consideram. Tem outros goleiros... Eu 

sou da opinião, assim, cada jogador tem a sua época, eu sou dessa opinião. “Ah não, foi 

o melhor do mundo...”. Não, cada um tem a sua época. O Pelé foi bom? Naquela época 

dele, né? Dez anos deu Pelé. O Maradona foi bom? Naquela época dele também. No 

Brasil teve um meia, foi do Fluminense, o Tim – ele deve conhecer, o Tim foi meu 

treinador – era um craque, um baita de um craque, mas na época dele. Ele batia 

escanteio assim, com o pé trocado. Aqui na Portuguesa Santista que ele jogou, então, foi 

um craque, mas na época dele. Foi um jogador que saiu do Brasil, foi jogar na 

Argentina, na melhor época da Argentina, e ele foi considerado o melhor jogador da 

Argentina. Eu sou, [eu faço]38, a minha opinião é essa, cada um teve a sua época e 

nenhum melhor do que o outro, não. 

 

B.B. – E o Yashin?  

 

L.M. – [indicação de não compreensão] 

 

B.B. – E o famoso Aranha Negra?39 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
39	   	  Referência	  ao	  goleiro	  soviético	  Lev	  Ivanovich	  Yashin,	  que	  jogou	  pela	  seleção	  da	  União	  Soviética	  
entre	  1954	  e	  1970.	  
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L.M. – Da Rússia, foi. Tinha um outro goleiro que era da Tchecoslováquia, nós fomos 

na casa dele, inclusive eu e o Gilmar fomos na casa dele. Um baixinho, forte para 

caramba.  

 

B.B. – Quando isso? 

 

L.M. – O maior goleiro da Europa... 

 

B.B. – Quando os senhores foram na casa dele? 

 

D.A. – Quando... 

 

L.M. – Em 1956, nós fizemos uma excursão. Fizemos a excursão pela... E aí nós fomos, 

eles convidaram: “Vamos, vocês vão ver o goleiro...”. Ele já era de idade, o goleiro que 

mais... Era o melhor goleiro da Europa na época, daquela época... E nós fomos na casa 

dele. 

 

D.A. – Foi você,quem mais? Quem te acompanhou? 

 

L.M. – Fui eu e o Gilmar. E foi um lá da terra deles lá, que levou e falou: “Vocês vão lá 

conhecer, porque foi o melhor goleiro do país, e da Europa na época dele”. 

 

B.B. – Então, terminou a Copa de 1954, com a derrota para a Hungria. Como que foi no 

dia, como é que foi a volta? 

 

L.M. – A volta foi triste, a volta foi triste. Nós chegamos, chegamos no Rio, o pessoal 

da alfândega – que a gente comprou aquelas bugigangas que a gente compra quando vai 

viajar, compra uma coisa, compra outra, não é? E nós chegamos na alfândega e os caras: 

“Não, tem de abrir a mala”. “Não, mas Seleção Brasileira...”. “Nós torcemos para o 

Bonsucesso, Olaria, Bonsucesso, nós não torcemos para a Seleção Brasileira, abra a 

mala, tem que abrir a mala”. Então o que você tinha... Tinha de pagar, pagar imposto né. 
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Mesmo... Era relógio, né? Relógio que eles davam, outros relógios que a gente 

comprava para dar de presente. Tem de pagar. 

 

B.B. – Vocês voltaram logo depois da derrota? 

 

L.M. – Ah! Voltamos logo em seguida.  

 

B.B. – Não fizeram... 

 

L.M. – Porque era avião fretado, daqueles aviões da Pan-Air do Brasil, então: “Vamos 

embora, vamos embora. Não tem nada para fazer aqui, mais” [risos]. 

 

B.B. – Não fizeram turismo, não? Fizeram turismo... 

 

L.M. – Não [riso] 

 

D.A. – E Na ida – só voltando um pouco – porque você contou que o Getúlio Vargas 

quando vocês ganharam o Pan-Americano, o Getúlio foi entregar a medalha para vocês 

no campo do Vasco. E na ida para a Copa do Mundo, o Getúlio também foi... Vocês 

também encontraram com o Getúlio... 

 

L.M. – Não, não teve isso. 

 

D.A. – Não teve isso? 

L.M. – Não, não foi. Nós fomos de... 

 

B.B. – E na volta? 

 

L.M. – Que eu me recorde não. Agora eu também... Mas nós nos apresentamos não, na 

CBF, não é? Na CBD, naquele CBD. Todo mundo uniformizado, “Avião. Amanhã 

cedo, vão embora”.  
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B.B. – Então vocês chegaram... 

 

L.M. – Descemos, [então nós descemos em Recife]40, descemos em Recife. E de Recife, 

fomos embora. 

 

B.B. – Então, aqui no Rio de Janeiro... De Recife foram para o Rio e, do Rio, para São 

Paulo, ou você foi do Rio, de Recifedireto para São Paulo? 

 

L.M. – É, nós descemos em São Paulo. Os jogadores vieram para São Paulo.  

 

B.B. – Foii direito, não teve... 

 

L.M. – Descemos do avião no Rio, pegamos já o outro São Paulo e viemos para São 

Paulo. 

 

B.B. – E tinha imprensa? Tinha jornalista? Tinha Torcedores? 

 

M.L. – É, imprensa teve pouco, muito pouco. Não é igual a hoje, o aglomerado que é 

hoje. Você chega no aeroporto, aquele monte. Antigamente tinham duas ou três 

emissoras que... E depois que perdeu, “tchau e benção”, não tem mais o que falar. 

 

D.A. – Aí você volta para o Corinthians, e o Corinthians estava disputando o 

campeonato de 1954, né? Que foi um grande campeonato para o Corinthians, não é? 

Como é que foi essa volta? 

 

L.M. – Eu saí do time do Corinthians em 1954, fui para o Bangu, voltei para o 

Corinthians. Aí me venderam, nem cheguei a jogar, me venderam para a Portuguesa, 

venderam para Portiguesa, fiquei três anos na Portuguesa.  Eles venderam por 550 mil, 

aí me compraram por 850 mil, depois de três anos. Aí eu voltei. Nessa época o Gilmar 

estava indo embora para o Santos. O Gilmar estava indo embora para o Santos. Voltei 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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para o Corinthians, fiquei mais uns anos lá. Aí foram contratando outros goleiros, 

também, e a idade foi chegando, então vai... 

 

B.B. – Na Portuguesa era um bom ambiente, você gostou? 

 

L.M. – Na Portuguesa é o ambiente atual. [risos] É o ambiente... A Portuguesa não tinha 

nem campo para treinar. Quando eu fui para Portuguesa não treinava, não tinha campo 

para treinar. Nós treinávamos em um campo ali perto da... Perto de onde é a Portuguesa 

hoje, tem um campo de várzea ali, nós treinávamos lá. Não tinha campo, aí a Portuguesa 

comprou o Canindé, fez o estádio de madeira, fez um estádio todo de madeira lá, aí 

começamos a treinar e jogar jogos ali, do contrário vinha aqui no Pacaembu, jogava no 

Pacaembu. 

 

F.H. – E teve mais convocação para seleção depois da Copa? 

 

L.M. – Não, aí me cortaram. Em 1956 eu fui convocado, eu e o Gilmar. Em 1958 eles 

não me convocaram. Não sei o porquê... E essa era a boa, não é?  1958 foi a boa, a que 

ganhou. 

 

D.A. – E você acompanhou a Copa de 1958 pelo rádio? 

 

L.M. – Ah, aí passou, não é? Na televisão passava alguma coisa, e rádio, a gente 

acompanhava. Mas, ficou uma mágoa. Falava: “Não me convocaram nessa aqui”. 

 

B.B. – Mas você tinha expectativa? Em 1958? 

 

L.M. – Eu não sei por quê. O que que houve, eu sei... Houve interferência, porque eu 

briguei com o Flávio Costa. Flávio Costa era treinador da Portuguesa, e ele tinha muito 

prestígio na CBF, naquele tempo. E ele, em um último jogo do campeonato, nós 

empatamos com a Portuguesa Santista lá em Santos. E ele tinha a mania de culpar – 

toda derrota ele culpava um jogador, nunca era ele. Então ele apontava um, falava para 

o diretor: “Perdeu por causa, desse, desse e desse”. E nesse jogo, empatou dois a dois. 
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Nós estávamos ganhando de dois a zero. Ele falou que era eu que tinha sido o culpado, e 

eu ouvi falei para ele... E ele tinha mania de bater no jogador. [entrevistado toma um 

copo d'água] Aí eu falei: “Bom, eu não fui culpado, os gols tomaram...”. “Não, você foi 

o culpado, vocês são contra mim”. E ameaçou de me bater, aí eu subi na – tinha uma 

mesa de massagem – subi na mesa de massagem, peguei a chuteira, e taquei a chuteira 

na cara dele. Falei: “Em mim você não vai bater, não”. Dei com a chuteira na cara dele. 

E o que aconteceu? A Portuguesa me suspendeu, suspenseu... E ele ficou como 

treinador. Nisso, ele foi embora – a Portuguesa mandou embora – depois de um mês, ou 

dois meses a Portuguesa mandou ele embora, e, no Rio, ele tinha muito prestígio. Então, 

nesse prestígio com a CBF, ele falou: “Não, não, corta esse aqui, porque esse aqui 

brigou comigo lá na Portuguesa”. Então... Como eu estava bem... Me cortaram, 

infelizmente aconteceu. Pode ser que não tenha sido, não tenha isso, mas na minha 

opinião foi mais ou menos isso aí. 

 

B.B – E na Portuguesa, também foi que surgiu o Félix. 

 

L.M – O Félix ficou... O Félix veio do Juventus quando eu estava na Portuguesa, ele era 

reserva,  tinha começando. Era eu, tinha um outro goleiro chamado Lindolfo e o Félix. 

Depois eu sai, e o Félix assumiu o gol da Portuguesa. Depois foi para o Fluminense, né? 

Lá ele se arrumou, foi convocado, e foi campeão do mundo. 

 

B.B. – E na Portuguesa você, também, defendeu um pênalti batido pelo Pelé, foi isso? 

 

L.M. – Foi. Lá em Santos. 

 

B.B. – Em Santos? 

 

L.M. – Em Santos. No campo do Santos. Teve dois pênaltis, um ele fez e o outro eu 

peguei. 

 

B.B. – E isso o Brasil já tinha sido campeão? 
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L.M. – Quem? 

 

B.B. – Em 1958, o Brasil já era campeão? 

 

L.M. – Já era campeão. Não, mas isso aí foi quando eu joguei na Portuguesa Santista.  

 

B.B. – Ah! Foi Portuguesa Santista. 

 

L.M. – Ah! Foi no fim da minha carreira... Foi quando joguei na [Portuguesa Santista]41 

Jogo no campo do Santos. 

 

B.B. – Então depois da Portuguesa daqui, você voltou – depois de três anos – o senhor 

voltou para o Corinthians... 

 

L.M. – Voltei para o Corinthians. Fiquei até 1967. Aí, me emprestaram para o Juventus. 

Antes tinham me emprestado para o Comercial de Ribeirão Preto, fiquei lá um ano. 

Depois voltei para o Corinthians. Depois em 1967 me emprestaram para o Juventus, aí 

eu já estava até... O meu passe estava livre, e eles não me deram o passe, me 

emprestaram, não me deram o passe. Aí eu joguei no Juventus, um ano, voltei para o 

Corinthians, aí me deram o passe: “Ah, agora você está com o passe livre”. Aí, fui jogar 

no Juventus outra vez. Joguei mais um ano, aí fui para o Bragantino, jogar na segunda 

divisão, no Bragantino, no tempo do Nabi Abi Chedid, era o presidente. Aí, fomos vice-

campeões, perdemos na última decisão também. [No campo]42 do Palmeiras, do Paulista 

de Jundiaí, perdemos na decisão. Aí, fui para a Portuguesa Santista, aí e parei. 

 

F.H. – Mas só voltando um pouquinho, como que foi aquela saída do Corinthians? 

Quando você sai do Corinthians e não vai mais jogar... Que vai para o Juventus, etc. 

Como é que foi? Foi uma saída tranquila? 

 

L.M. – É, tranquila, me deam... Como eu já estava com trinta e oito pra trinta e nove 

anos, eu vou ficar fazendo o que? Me dá o passe livre... O Juventus falou: “Olha, vem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
42	   	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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mais um ano fica com a gente, vamos jogar”. Eu fui para lá, jogar mais um ano. Nem 

um ano, foi um campeonato, não é? Que durava oito meses, mais ou menos. E fiquei 

lá... Tranquilo, não tinha nada, nada que amolasse. Passe livre... Passe livre, vai embora. 

 

B.B. – Ainda no Corinthians aconteceu aquela excursão para a Europa. 

 

L.M. – Foi. Não, eu não fui nessa. 

 

B.B. – Você não foi? 

 

L.M. – Não fui. 

 

B.B. – Não teve uma proposta do Porto? Para você jogar futebol... 

 

L.M. – Ah, nessa excursão eu fui. Era... O Porto queria comprar, o Corinthians não quis 

vender de jeito nenhum. E eu não estava jogando, estava jogando o Gilmar, estava 

jogando o Gilmar. Nessa excursão, nós fizemos, acho que seis jogos, o Corinthians fez 

seis jogos, todos jogaram, todos, menos eu. Não entrei uma vez. O treinador era o Silvio 

Pirillo, aí todos jogadores que foram jogaram, ele não me pôs uma vez. Aí nós voltamos 

da Europa.Voltamos na Europa, o Corinthians jogava... Começava o campeonato, o 

Gilmar tinha acabado o contrato, não tinha outro para jogar, só tinha eu. Eu estava 

treinando, estava treinando no Parque São Jorge, chegou o meu filho, me chegou e 

falou: “Pai, o senhor vai no hospital, que o avô está dentro de uma ambulância. Aí eu 

cheguei lá, meu pai estava morto dentro de uma ambulância, alí naquele hospital 

municipal do Tatuapé. Avisei: “Vou enterrar meu pai”. No outro dia, enterrei o meu pai 

à tarde, à noite me puseram para jogar. “Não, tem que jogar, não tem outro. Tem que 

jogar”. Corinthians e Botafogo do Rio, de Ribeirão Preto. Eu tinha saído do velório, 

sem dormir, sem nada. Fui lá para... [Me deram]43 para jogar. Joguei, tudo bem. No 

domingo seguinte, renovaram o contrato com o Gilmar, me afastaram. Eu: “Ah, quando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	   	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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vocês precisaram, [me botaram para jogar]44. Eu sai de um velório e fui para o campo 

jogar, sem dormir. Então, são as pequenas coisas de dentro do Corinthians.  

 

B.B. – Essa proposta do Porto, se o Corinthians liberasse o senhor iria? 

 

L.M. – Ah, iria. Iria, naquela época era difícil jogador sair daqui para lá. O único que 

tinha saído era o Julinho, que tinha ido para a Fiorentina, não é? Eu ia, não deixaram. 

 

B.B. – No Corinthians, o senhor ficou, nos anos sessenta alguns anos, como é que era 

nos anos sessenta, o Corinthians, um clube popular, como era sua relação com a torcida, 

os torcedores de uma maneira geral, como é que era? 

 

L.M. – A torcida do Corinthians, naquela época, não era tão fanática como é hoje. Hoje 

é um absurdo, o volume aumentou, os associados aumentaram. Só tinha uma torcida 

que era de um senhor que, [inclusive]45, “Tantam”, ele não tinha uma perna. Então ele 

formou uma torcida que ficava no meio do estádio ali. Mas eram uns trinta, quarenta, o 

máximo, e era todo mundo comportado, não era... E a torcida xingava, se você comia 

um frango você não escapava de ser... Quantas vezes saíram pelo rio Tietê lá. O jogo no 

Parque São Jorge, que perdia, tinha que sair de barco pelo rio Tietê. [risos] É, porque o 

vestiário ficava junto com o rio, então saía por uma porta de emergência e saía...[risos] 

Porque sempre tem os fanáticos, que acham que você perdeu, você é culpado, então 

tinha essas coisas. Mas tudo, mas como a torcida era mínima, era pouca, no estádio 

mesmo não... Mas eles respeitavam, respeitavam, sempre respeitaram, todos os 

jogadores respeitavam muito. Quando eles achavam que o jogador era malandro, era 

“bebum”, aí eles tinham... Mas quando o jogador era correto, era profissional 

competente, que tava sempre, que brigava pelo clube, então não tinha... 

 

B.B. – Tinha uma torcedora símbolo também, que era Tia Elisa... 

 

L.M. – Elisa. É a Elisa. 
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45	   	  Trecho	  de	  difícil	  compreensão.	  
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B.B. – O senhor a conheceu? O senhor a conheceu? 

 

L.M. – Ela me xingou para caramba. [risos] Quando eu fui para a Portuguesa, ela ficava 

atrás, no alambrado, ela ficava aqui me xingando, a Elisa. E era...E estava sempre com 

ela, encontrava ela sempre, morava ali perto... Mas tudo bem, era torcedora fanática, né? 

Ela queria que eu ficasse no Corinthians, que não podia sair do Corinthians. 

 

B.B. – E quando saía, virava... 

 

L.M. – Ah! Virava inimigo dela. Virava inimigo... 

 

D.A. – E a sua passagem pelo futebol no interior, né? Em Ribeirão Preto, no Comercial, 

e depois em Bragança Paulista, pelo Bragantino. Porque o futebol... 

 

L.M. – Eu passei lá... Eles me emprestaram para o Comercial. Eu fui lá, o passe 

pertencia ao clube, né? O clube fazia o que bem entendia. Emprestava... Eu fui. Eu 

passei lá uma boa temporada, um ano ou quase um ano. E o Bragantino, eu fui, porque 

eu estava no Juventus e o Milton Buzzeto era o meu médio central. Então o Milton 

Buzzeto falou assim: “Vamos para o Bragantino, porque o Nabi me convidou para ir 

para o Bragantino, então vamos eu, você... Vamos lá, vamos disputar a segunda 

divisão”. Então fui eu, o Milton Buzzeto, um beque central chamado Carlos, o lateral-

esquerdo, um ponta-direita do São Paulo, Faustino, um meia do Palmeiras, o outro meia 

do Palmeiras... Formamos o time do Bragantino. Formamos o time, lá, mais um jogador 

que tinha lá. E ele pagava em dia, o Nabi pagava em dia. Aí foi lá e disputou, perdemos 

só a final. A final, perdemos... Podia ter ganho, mas perdemos mal. Perdemos de quatro 

a dois.  

 

 D.A. – Mas você não se mudou para o interior, você continuou morando aqui em São 

Paulo. 

 

L.M. – Não. Morava em um hotel, morava em um hotem, morava lá... No Bragantino, 

não. No Bragantino, nós íamos todos os dias, cada um com seu carro, pegava a 
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estradinha de Bragança, Fernão Dias e ia lá, para... Treinava e vinha para casa, treinava 

e vinha para casa... Aí, se desgastava para caramba, viajar para cá e para lá. 

 

B.B. – No último ano, então, que foi na Portuguesa Santista? 

 

L.M. – É, na Portuguesa Santista foi o último ano que eu... Eu estava, ia fazer quase 

quarenta anos, falei: “Não dá mais, muito exercício, muita... Fazer exercício...” E 

viajava todo dia também, ia para Santos e voltava, ia para Santos e voltava, falei: “Não, 

não vamos parar, que é a melhor coisa”. 

 

B.B. – E ao longo dessa década o Brasil se firmou e se afirmou como país campeão, em 

1958 e 1962. Como é que foi isso de acompanhar a Copa? Já não participando, você 

acompanhava... 

 

L.M. – O Brasil evoluiu muito de 1958 para cá, ganhando a Copa, começou a valorizar 

a maior parte dos jogadores, né. Antigamente, os ordenados eram baixo. Depois da 

Copa de 1958 começou a valorizar. Quando foi em 1970, já valorizou mais ainda, não 

é? Então, para eles foi muito bom, valorizou demais todos os jogadores. E agora, está 

todo mundo valorizado, por reflexo daquele tempo. Os clubes europeus dão dinheiro a 

rodo para eles, mas cada um na sua fase. 

 

B.B. – Quando o senhor decidiu se aposentar, você já tinha em vista o que iria fazer 

depois? Como é que foi esse... 

 

L.M. – Não, eu parei... A minha intenção era ser treinador. Porque eu era muito... Eu 

raciocinava muito, eu prestava muita atenção no que os treinador falavam. Então era, eu 

ficava muito atento porque no campo eu gritava muito. Aí me convidaram para treinar o 

“dente de leite”, do Corinthians, em 1970. Aí eu fui formar o “dente de leite”, comecei 

pegar os garotos de treze, quatorze anos, fazer peneira e procurar nessas várzeas, por aí, 

os garotos. Então, formei o time de garotos de quatorze anos, fui campeão. Primeiro ano 

de “dente de leite”, eu fui campeão. Depois formei um “dentão”. O “dentão” era uma 
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categoria... Era do DEF46. Era o Astolfi, José Astolfi,47 que era o chefão. Formei um 

“dentão”, e o “dentão” também foi campeão do DEF, jogava em tudo o que era lugar 

aqui na capital, fui campeão. Aí tinham outros treinadores nas outras categorias... O 

Luizinho, que era jogador, era do “juvenil”. O Luizinho passou para o “júnior”, eu 

passei para o “juvenil”, e fiquei com as outras três categorias. E fui... aí eu assumi tudo, 

“dente de leite”, “dentão”, “juvenil”, e o “júnior”. Assumi as quatro equipes, estava 

tudo na minha mão, durante vinte anos.  

 

B.B. – Vinte anos? 

 

L.M. – Vinte anos, revelei um monte de jogadores, revelei muitos, eles não falam nada 

mas revelei muitos. 

 

D.A. – Quem? 

 

L.M. – Olha: Casagrande48, peguei com quatorze anos, para o “dente de leite; 

Wladimir49, fui buscar na Lapa; Ronaldo50, goleiro; Solitinho51, Solito52, Rafael53, 

aquele outro goleiro, aquele maluco, o Rafael; Zé Eduardo54, que foi beque central, 

quarto zagueiro; Darcy, Zé Eduardo, Darcy55, foi da outra... Titular do Corinthians. 

Quem mais?  

 

D.A. – E você... 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	   	  Campeonato	  Estadual	  de	  Futebol	  
47	   	  Ex-‐árbitro	  de	  futebol.	  
48	   	  Walter	  Casagrande.	  
49	   	  Wladimir	  Rodrigues	  dos	  Santos.	  
50	   	  Ronaldo	  Soares	  Giovanelli.	  
51	   	  Carlos	  Alberto	  Solitto.	  
52	   	  Cláudio	  Roberto	  Solitto,	  irmão	  de	  Solitinho.	  
53	   	  Rafael	  Cammarota.	  
54	   	  José	  Eduardo	  de	  Toledo	  Pereira.	  
55	   	  Darcy	  Reis.	  
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L.M. – O Ataliba56, um neguinho lá, também peguei ele pequenininho assim. [indica o 

tamanho com as mãos] Eles acreditavam que ele não crescia, eu mesmo falei: “Ele não 

vai crescer”. Pois é, cresceu. Peguei um monte... Vinte anos! 

 

D.A. – E você, eram pessoas que chegavam ao Corinthians para os times de base, ou 

você ia para as várzeas, você continuava frequentando jogos de várzea, como é que 

você... 

 

L.M. – Eu fazia peneira toda semana, a gente fazia uma peneira, fazia  inscrição, 

deixava lá o rapaz, fazia inscrição. Dois times, as vezes um pouco mais de dois times, 

então fazia a peneira. Então ficava eu, o Rato, que era meu auxiliar, que foi treinador 

profissional, Batalha, que foi jogador também, Julião, também foi jogador profissional. 

Então nós ficávamos olhando, o que servia e o que não servia. E as vezes a gente ia fora 

buscar, ver o que que tinha fora, na várzea e trazia. E foi...não comprava ninguém, 

naquele tempo... Agora compra, não é? O menino chega lá... “Quanto é?”. “O 

empresário quer tanto”. Naquele tempo não comprava não, “para comprar, vai embora, 

aqui não”. Tinha que crescer lá dentro. Então, crescia lá dentro. Vinte anos, aí me 

mandaram embora. O que eu estava fazendo lá? Eu estava trabalhando? O que eu estava 

fazendo lá? E eu fazia o que? Quando não tinha motorista para levar as crianças, os 

moleques, eu pegava as peruas, eu pegava e dirigia. Punha os moleques dentro do carro, 

da perua, e ia levar para treinar, para jogar, no campo aqui no Pacaembu, no campo da 

Portuguesa, no campo do Comendador de Sousa57, levava. O Mateus falou: “O que eu 

fazia lá?”. Aí eu: “O que eu faço? Eu faço isso, isso, isso...” E ele me mandou embora, 

sem justa causa. 

 

B.B. – Matheus é o Vicente Matheus? 

 

L.M. – [indicação de não compreensão] 

 

B.B. – Matheus é o Vicente Matheus? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56	   	  Édson	  Ataliba	  Cândido.	  
57	   	  Estádio	  Nicolau	  Alayon,	  do	  Nacional	  Atlético	  Clube,	  com	  entrada	  pela	  rua	  Comendador	  de	  
Sousa.	  
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L.M. – Vicente Matheus... Vicente Matheus. 

 

F.H. – Desde então nunca mais trabalhou... 

 

L.M. – Não. Aí, aí... Depois eu ainda voltei e tudo, mas eu tive um problema muito 

sério. O meu filho, eu tinha um filho. Esse filho ficou doente, ficou muito doente. O 

rapaz era professor de educação física, foi campeão de natação pelo Corinthians, troféu 

Wadi Eluh que é o troféu brasileiro. E o rapaz, com trinta anos, deu um problema no 

cérebro, e esse problema começou a defasar, o lado, a perna... Eu comecei a ficar 

preocupado com ele, fui levando aqui, levando ali, levando para cá, levando para lá, e os 

médicos não... Ninguém dava solução. Levei no Einstein58. O médico do Corinthians, 

falaram: “vai lá no Einstein, que tem um amigo meu lá, que é um neurologista bom”. 

Fui lá, o médico falou: “Não tem cura. Ele tem uma má formação vascular que não tem 

cura”. “Doutor, o rapaz nessa idade, trinta anos, com esse físico, um metro e noventa de 

altura”. “É, mas não tem cura, nós não temos nada para fazer, não tem como operar”. Aí 

eu comecei a me aborrecer com o futebol e só cuidar dele, eu tinha que cuidar do rapaz. 

A mulher não podia cuidar dele, dar banho... Fui abandonando. E eu... As mágoas que 

eu te falei no começo, cheguei... O Einstein me ligou um dia – o médico me ligou um 

dia – e falou: “Olha, o Einstein comprou um aparelho, que eu posso operar seu filho”. 

“Pode operar? Tudo bem”. Fui lá... “Quanto custa?” Na época, isso tem vinte e cinco 

anos... “Custa treze mil dólares”. O dólar estava... [faz gesto indicando que o dólar 

estava alto] Aí eu: “Espera aí doutor, não dá. Mas eu vou tentar com um pessoal que...” 

Aí fui falar com o Wadi Eluh, que era presidente do Corinthians e deputado, cheguei lá 

e falei: “Doutor, meu filho, está nessa situação assim, assim, assim. Ele precisa ser 

operado no Einstein, e eu estou recorrendo ao senhor, que é o presidente do 

Corinthians”. Ele era o presidente do Corinthians. Ele falou: “Ah vai lá no hospital, vai 

lá procurar esse...” Que era o presidente do conselho do Corinthians, que era o vice-

presidente do Einstein. “Vai procurar”. Fui lá procurar o cara: “Você vai procurar o 

chefe lá do hospital”. Aí, eu fui lá e o cara falou: “Não tem jeito, é treze mil dólares”. 

“Treze mil dólares?”. “Treze mil dólares”. Voltei no Wadi, falei: “Ô, Wadi, como é que 
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é?”. “Não, vai lá falar com o Fulano”. Aí fui lá falar com o vice-presidente do hospital. 

Falou: “É treze mil dólares”. “Mas, vocês não ajudam ninguém?”. Aí, um amigo meu... 

Um amigo dele, do meu filho falou: “Eu pago. Vai lá, eu te dou o dinheiro, está aqui.”, 

uma mala, e eu levei os treze mil dólares, vamos lá: Pode operar. Operou. Não adiantou 

nada. Ficou cinco anos na cadeira de rodas. Não adiantou nada Entendeu? A mágoa que 

eu tenho de dentro lá é isso. Os caras ao invés de ajudar, não ajudaram. Ocara, o Wadi 

era deputado, presidente do clube, o outro era vice-presidente do hospital. Espera aí, o 

menino, o rapaz estava quase morrendo e eles... Tudo bem. 

 

B.B. – Aí você foi se afastando do futebol, do Corinthians... 

 

L.M. – Foi, daí a pouco, o rapaz morreu, faleceu. Então, eu: “Aqui, eu paro com tudo”. 

  

B.B. – Nem em outro clube, como técnico? 

 

L.M. – Não, eu ainda fui treinar, eu fui treinar o Cruzeiro, aqui de Guaratinguetá, ali 

perto, passado o Vale do Paraíba, aqui. Eu trenei o Cruzeiro, treinei o Guaratinguetá, 

também, treinei o Oswaldo Cruz, lá para o lado de Marília, lá no fim do mundo. Treinei, 

treinei esse pessoal. Mas no interior você não tem condição. Agora, estão dando 

algumas condições, mas naquele tempo não tinha. Nós não tínhamos jogador... Fui 

treinar o Guaratinguetá, começou o campeonato, eu fui jogar com dez. Não tinha nem 

jogador no banco, fui jogar com dez. Agora, melhorou. Agora, a firma que pegou e... Eu 

fui lá, era do Guaratinguetá mesmo, do clube, e não tinha jogador. Aí fiz contrato de 

três meses. Peguei o time e peguei quatro garotos do Corinthians, levei para lá. Montei 

o time. Chegamos na final do segundo turno, segundo lugar. Me mandaram embora. 

Queriam que eu renovasse com os meninos, eu não consegui renovar o contrato com os 

meninos, aí me mandaram embora eu. 

 

F.H. – Que ano mais menos é essa passagem pelo interior? Essa passagem pelo interior 

é em que ano, mais ou menos? Pós-Corinthians? 

 

L.M. – Foi...  
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B.B. – A gente vai fazer uma pausa só para... 

 

L.M. - Foi, foi que ano foi... 1970. 

 

B.B. – A gente já...   

 

[FINAL DO ARQUIVO 2] 
 
 
L.M. – Eu também estou preocupado... A minha mulher precisa tomar insulina três 

vezes por dia. 

?? – Já estamos terminando. 

L.M. – Não, pode... Três vezes por dia. Eu que tenho que aplicar, porque... A diabetes 

dela está... Não tem controle.  

B.B. – Vamos recomeçar. O senhor estava falando desse período... 

L.M. – Eu não me lembro, agora, a data do ano que... Não me lembro. 

D.A. – Você teve uma vida de goleiro quase ao mesmo tempo da sua vida de treinador, 

não é? Ainda que treinador das equipes de dente de leite. Você acha que a sua posição 

de goleiro te favoreceu? Você ter despertado para esse interesse de ser treinador. Tem 

alguma relação entre a sua vida de goleiro e a sua vida de treinador?  

L.M. – Favorece, porque o goleiro observa muito. Ele está atrás. É o último homem. 

Então, ele observa toda a frente da defesa, o ataque... Ele já observa muito. E precisa 

observar, também, o treinador. [Tem que ver o que]59 o treinador vai explicar no quadro. 

Você precisa prestar atenção. Então, a maior parte vira treinador, porque aprende... 

Quem gosta. Às vezes, o cara joga no gol e também não quer nem saber de... Quer fazer 

o dele. [risos]  

B.B. – Como goleiro, durante os jogos, o senhor falava, orientava muito, ou era mais 

quieto? 

L.M. – Falava. Gritava.  

B.B. – Dava bronca, mesmo. 

L.M. – Falava... “Olha aqui, olha as costas, olha não sei o quê...”.  Falava, mas tinha que 

falar. O goleiro não pode ficar quieto. Falava, porque ele está vendo quem entra, quem é 
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o atacante que entra... Está olhando. Então, tem que chamar a atenção. Às vezes, o cara 

está preocupado com a bola e está esquecendo quem está aqui atrás. Então, é a 

obrigação dele, falar. Eu falo do... O Rogério60 fala “para caramba”, não é? O Marcos61, 

também. O Marcão também fala... [risos] Mas tem que falar. E chia quando perde. 

D.A. – Você comentou que, no início, não tinha preparação para o goleiro. Quase não 

tinha treino técnico para o goleiro. Quando você foi treinador, você procurou trazer 

alguma especificidade para treinar os seus goleiros? 

L.M. – Eu vou te explicar. Quem começou como treinador de goleiro foi eu e o Valdir, 

do Palmeiras. O Valdir, quando parou, começou a treinar os goleiros do Palmeiras do 

profissional. Eu comecei a treinar os goleiros da molecada, no Corinthians. Eu mandei 

fazer uma caixa de areia lá, onde tem o terrão. Hoje não tem mais... Mandei fazer uma 

caixa de areia para a molecada treinar lá. Eu treinava os molequinhos lá. Todos esses 

goleiros... O Ronaldo treinou lá, comigo. Então, nós começamos. Depois é que 

começaram a vir os outros. Começaram a vir outros goleiros. Outros goleiros também 

começaram a treinar outros... O da Portuguesa... Um negrão forte – não me lembro o 

nome dele. Orlando! Começou a treinar a Portuguesa. E, assim, foi sequência. A não 

ser, agora, outros que entraram como professores de educação física, também se 

meteram a treinar goleiro. Sem jogar no gol. O goleiro é assim: treinar é fácil, corrigir 

os defeitos é que é difícil. Treinar, você treina. Faz física, faz abdominal, joga bola para 

cá, joga bola para... Mas tem que corrigir os defeitos. Se ele sai bem do gol, se ele não 

sai...  

D.A. – E quais são os defeitos de um goleiro? 

L.M. – Tem goleiro que não sai do gol. Tem medo de sair. Tem o goleiro que, a bola vai 

lá em cima, ele não segura a bola. Ele vai com as duas mãos... Se vai com as duas mãos, 

vai pegar. Não vai com uma só. Vai com as duas, pega! Não larga. Tem o outro que dá 

soco. Outro que rebate para dentro da área, na cara da área. Aí, sobra para o centro 

chutar. Tem outros que, a bola cruza na frente do gol, também não saem. E outros que 

acreditam no zagueiro. O zagueiro pula. Os zagueiros são altos, então eles tem a 

obrigação de... O europeu já não é assim. Passam os jogos na Europa, você vê que o 

goleiro sai. O goleiro do... Aquele da Inglaterra. Aquele que é da Holanda... O Van Sar, 

lá. Como é que é? 
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F.H. – Van der Sar. 

L.M. – Van der Sar. Sai “para caramba”. Pega demais. Aquele que joga com aquele... 

[indica algo na cabeça]  

F.H. – Check62. 

L.M. – Check. Também sai do gol. Toma gol, mas tudo bem. Sai bem do gol. Mas eu 

acredito que saia porque eles treinam muito isso aí.  

B.B. – O senhor saía do gol? Como é que era... Escanteio... Como é que era o seu 

estilo? 

L.M. – Eu não tinha estatura. Minha estatura é 1,75m. Hoje, eu diminuí, até, acho. 

[risos] Eu estou com 1,72m. Mas eu saía bem. Eu saía com convicção e saía e agarrava 

a bola. Não tinha negócio de dar soco, não. Mas era minha característica. Não tinha 

estatura, muito, para sair. 

D.A. – É verdade que você foi um dos primeiro goleiros a usar luvas?  

L.M. – Fui. 

D.A. – Não se usava luvas? 

L.M. – Foi no Campeonato Paulista. Eu não me lembro o ano em que foi. Foi um 

Campeonato Paulista. E, quando eu saí do Corinthians, em 1954, que eu briguei com o 

Brandão, tinha jogado seis jogos do quarto centenário... Em seis jogos, eu tinha tomado 

quatro gols. Em seis jogos. Era o menos “vazado”, na época. Outra coisa que eu me 

lembrei: quem inventou as luvas de goleiro? Ninguém sabe. Ninguém fala. Quem 

inventou as luvas de goleiro fui eu. Trouxe para o Brasil. Nós estávamos treinando na 

Tchecoslováquia, estava um frio, batendo neve, e eu e o Gilmar estávamos batendo bola 

e doíam as mãos. Mas doía demais! Aí, eu falei para o Gilmar. “Gilmar, vamos fazer 

uma coisa? Vamos comprar uma luva...” Porque lá eles usam. Eles usavam muita luva. 

E usam até hoje. “Vamos comprar a luva?”. Eu peguei e fui comprar. Comprei. Comprei 

uma luva na Tchecoslováquia e comprei uma luva na Inglaterra. O luva da 

Tchecoslováquia era de pelica e a da Inglaterra era de náilon. Tudo com borracha. E 

trouxe para o Brasil. E eu treinava com essas... Nos treinos, eu punha a luva. E, em um 

jogo, à noite, aqui no Pacaembu, eu pus a luva... E estava chovendo. Eu coloquei a luva. 

O que me meteram o pau! Mas o que me arrasaram... Impressionante! Não sei se vocês 

se recordam: Mário Moraes. Era o comentarista da Bandeirantes. O que este cara me 
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esculhambou. Que não era possível goleiro brasileiro jogar de luva, que não sabia jogar 

de luva... “É uma vergonha”. Tudo [ele]63. Aí, um dono da fábrica, aqui, da Stadium, 

que fabricava chuteira e bola, foi lá no Corinthians e me pediu a luva para tirar um 

molde. Um modelo. Tirou. Fez o modelo. E eu, muito amigo dele, não pedi nada. Falei: 

“Não, tudo bem, seu...” – se chamava Agostinho – “seu Agostinho, deixa para lá. Vê se 

o senhor consegue”. Mas ficou muito grossa. A pelica. A costura ficou muito grossa. 

Não conseguia fechar a mão. Então, a luva começou... Mas, aí, a Adidas logo entrou. A 

Adidas logo entrou com as luvas. Hoje, até futebol de salão eles jogam de luva. Mas 

ninguém fala nada, não. 

D.A. – Agora, está dito. 

L.M. – São pequenas histórias... 

B.B. – O senhor falou desse período em que o senhor se afastou como jogador e 

treinador e, agora, como é que passou a ser a sua relação com o futebol, mais 

recentemente? O senhor continua gostando? Vê jogos? Torce? Como é que é a sua 

relação com o futebol? 

L.M. – Torcer, eu não torço. Eu assisto. Eu gosto de assistir. Eu assisto muito a esses 

jogos da Europa. Ligo lá, passa nos canais, aí, vou assistir, porque eu gosto de ver. E 

aqui, no Brasil, muito pouco, eu assisto. Às vezes, do Corinthians, eu assisto meio 

tempo. Depois, chega 22h30min, 23h... Aí, eu fico olhando e falo: “Não vai dar. Este 

jogo não vai... Vai dar empate”. Eu fico falando comigo mesmo. Então, eu pego e vou 

dormir.  

B.B. – Sua mulher gosta de futebol? 

L.M. – Não. Não gosta. Ela não quer saber. Ela vê eu ligado, lá, ela pega outra televisão 

e vai assistir aos programas dela. 

D.A. – Você que viveu a Copa do Mundo, aqui, no Brasil, em 1950, o que você espera 

da Copa do Mundo, agora, de 2014? 

L.M. – Aqui? 

D.A.- Aqui. 

L.M. – Aqui é um problema, não é? [risos] Eu tenho a impressão que... Honestamente, 

eu acho que o Brasil não tem condição de fazer. Porque reforma dos estádios é um 

absurdo. Quer dizer, a FIFA devia, também, ter um pouco de compreensão. O Morumbi 
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tinha condição de... O Maracanã não tinha condições de receber? Tanto luxo, tanta 

coisa, para quê? Para fazer dois jogos, um jogo, e depois ficar lá... Que nem fez na 

África. Aqueles estádios, lá, ficam jogados às moscas. Eu acho que... Para o país, é bom 

que... Tudo bom, vem gente de fora... Opa! [pega um copo d’água] Vem gente de fora, 

aumenta o comércio, todo mundo vai ganhar... Mas é uma condição meio... 

D.A. – E a seleção? Isso é a infraestrutura do país. E o futebol do Brasil? Tem chances 

de... 

L.M. – No Brasil, ele tem chances. Até se preparar... Até quatro anos vai correr muita 

coisa, viu? Vai aparecer outros jogadores... O Mano64 está tentando montar um time 

mais ou menos novo para poder chegar daqui a quatro anos. Ainda tem as Olimpíadas. 

Então, ele está maneirando na convocação de jogadores com idade baixa, para eles 

poderem chegar, daqui a quatro anos, dentro de um nível mais ou menos elevado. 

B.B. – E dos goleiros atuais? 

L.M. – Os atuais... Está difícil. [risos] O Rogério não vai mais. Marcos também está 

fora. Não vai mais. O menino do Corinthians está se complicando em decisões. Ele está 

tomando uns gols meio... Justamente nas decisões. Nos outros jogos, ele tem aparecido 

bem. Nesses aí, ele já começou... Então complica para ele. Aquele, do Cruzeiro, é bom. 

B.B. – E o Júlio César, Dida... Os outros, jogam fora do Brasil. Tem algum que você... 

L.M. – O Júlio César está bem. Pela experiência que ele tem na outra Copa do Mundo e 

pela experiência que ele tem, lá, no Internazionale, da Itália, ele tem total condição de 

chegar e ser o titular. Dentro da idade, porque ele vai chegar bem naquela idade 

máxima... Tem condição. O goleiro do Porto também é bom. O Elzo, não é? 

F.H. – O Gomes ou... 

B.B. – O Élton. 

L.M. – Élton. Também é bom. Toma seus gols, mas é bom goleiro. E, aqui, está mais 

ou... [faz sinal de mais ou menos com a mão] Está equilibrado.  

D.A. – Bom, acho que... 

L.M. – Você que sabe. 

B.B. – Está chegando ao fim deste depoimento. Cabeção, queremos te agradecer 

imensamente por ter vindo aqui, ao Museu do Futebol, iniciado esta série. Serão muitos 

depoimentos. E, enfim... 
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L.M. – Para mim, é uma satisfação. Acabei abrindo um livro, não é? 

B.B. – Exatamente. Pontapé inicial.  

L.M. – Às vezes, as mágoas tomam um pouco do tempo, porque a gente não consegue 

se livrar delas. Elas ficam meio guardadas. Minha mulher que fala: “Não fica falando 

mal”. [risos] Eu vou falar mal de quê? Não adianta falar. Mas tem horas em que você 

pode... Você passa por umas coisas e as coisas ficam na mente da gente. Mas, graças a 

Deus... O que eu fico satisfeito é que vocês vão guardar isto aí por um bom tempo. Não 

é? 

B.B. – Vai ficar disponível para o público que frequenta o museus assistir o seu 

depoimento. Todos vão poder... 

L.M. – Foi muito bom. Eu agradeço sinceramente. Não esperava, depois de tantos anos, 

ser... Estar na mídia. Eu não esperava e eu agradeço a vocês sinceramente. 

B.B. – Nós é que agradecemos. Muito obrigado. 

L.M. – Obrigado a vocês. Tem que tirar o...  

D.A. – Agora, a gente só vai pegar uns autógrafos com você. 

[GRAVAÇÃO INTERROMPIDA] 

L.M. – Aquela menina vai me levar? 

D.A. – Vai. Eu queria só... Na verdade a gente devia ter falado com você no início, isto.  

Para não te atrapalhar. Eu queria só que você cedesse para a gente... [mostra alguns 

papéis] É uma autorização para a gente poder... 

L.M. – Eu autorizo. 

D.A. – ...usar. São alguns... São três, não é? Você quer pegar o resto, que está aqui 

comigo? [inaudível] comigo? 

F.H. – Não. Está bom, não está? 

D.A. – [inaudível] 

L.M. – Deixa eu ver.  

D.A. – [inaudível] Aqui. A gente põe o seu nome, endereço... [inaudível] [que tem uma 

fita aqui]65.  

 

[FINAL DO ARQUIVO 3] 
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