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B.H. – Marinho, queremos te agradecer especialmente por ter vindo, se deslocado de 

tão longe, do Rio Grande do Norte, onde você mora, para vir aqui dar esse depoimento 

histórico ao Museu do Futebol. Então especialmente agradecemos a você por ter aceito 

esse convite, por ter vindo para cá. Eu peço, Marinho, que você comece esse depoimento 

fazendo uma pequena apresentação de você, dizendo onde  você nasceu, local de 

nascimento.  

M.C. – Primeiro, eu quero dar bom-dia a você, Bernardo, e ao Bruno, com quem 

entrei em contato em Natal, dar bom-dia a todos aqueles que participam do Museu de 

vocês  aqui do Pacaembu, especialmente à rainha que me recebeu. Como é o nome dela?   

B.H. – Clarissa.  

M.C. – Clarissa. Também parabenizá-la. E é um prazer imenso participar desse 

projeto, principalmente para as crianças, que não me conhecem, conhecem só pela internet, 

alguns, que todos os campos de futebol que eu vou, todos os eventos e toda homenagem, 

sempre o pai, leva o filho, diz “olha, aquele dali jogou muita bola, foi isso, foi aquilo”. 
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Então isso é muito importante para a criança né. E eu...Eu adoro criança. E sou uma 

criança até hoje, com sessenta anos de idade.  Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, em 

1952. Vou fazer sessenta anos agora, no dia 8 de fevereiro, que eu sou aquariano, e 

aquariano não gosta de mentir, e, além disso, está cem anos na frente das pessoas, dizem. 

Assim dizem os astrólogos. Mas de qualquer maneira... Eu me sinto orgulhoso de ser 

natalense. Comecei no Riachuelo, com um time da Base Naval, no CIAT, que acabou, 

agora é Grupamento Naval. Chamava-se CIAT por causa do Centro de Instrução Almirante 

Tamandaré. E o CIAT... eu ficava ali, menino, e ficava... o time da Marinha jogando, eu ia 

pegar a bola, que o campo tinha uma descida, que a bola caía na maré, no rio Potengi, e às 

vezes o rio estava vazando, secando, no modo de dizer, então eu nadava para pegar a bola 

para trazer. Só tinha uma bola, naquela época, no futebol, ainda 68, mais ou menos. E daí 

eu pegava a bóia, pegava... almoçava na Base Naval. Então passava o dia dentro do campo. 

E meus irmãos jogavam como profissional. E eu ficava muito feliz com isso aí. E aí fui 

aprendendo um pouco de militarismo, um pouco de organização, um pouco de educação, 

de respeito. Então... Não era militar, mas via o comportamento, via as ordens, aquele 

negócio todo, e ouvia, assistia, então ficava muito... muito honrado com isso aí. Depois fui 

para o Riachuelo, como profissional, mas não era... Naquela época, tinha um contrato de 

gaveta. Você jogava para os profissionais mas não era profissional. Eram contratos dentro 

de gavetas... para não pagar a CBF... Naquela época, não era CBF, era CBD, CBD, na 

época do militarismo. Aí depois fui para o ABC. E o ABC, fui no ano de 70 para o ABC, e 

fui trocado... Eu e o Hilo, que...falecido, morreu, que foi... o primeiro gol do Castelão 

quem fez foi ele, é em Natal. Que hoje, agora, é Arena Castelão, vai ser nova Arena, que 

vai ter a Copa do Mundo. Antigo Machadão. Fui trocado por... vinte pares de chuteira, eu e 

Hilo, em uma partida do ABC com Riachuelo, e parece que dez ternos de camisa, para 

ajudar. Porque a Base Naval, naquela época, não patrocinava muito o futebol. Porque é 

militarismo não é? E não gostava muito de futebol. Mas como o tenente Castro, irmão do 

sargento Silveira, carioca, então esses dois aí foi que me descobriram. Daí eu comecei a me 

interessar pelo futebol. ABC foi, me levou. Aí quando eu fiz o contrato profissional pelo 

ABC. O meu primeiro contrato foi vinte discos. Para você ter uma idéia, naquela época, 

como é que era. De Roberto Carlos, The Fevers, de Renato e seus Blue Claps, Folha  e... 

era... Gostava muito. Beatles... Então, queria aqueles discos, escolhia os discos. Não 

entendia nada de inglês, tampouco português.(risos) Mas de qualquer maneira... E uma 
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vitrola chamado  Zilomag. Não existe mais. E daí eu, com dezesseis anos... Mas antes de 

chegar ao ABC, eu vou contar a minha... por que fui para o ABC. Porque na minha estreia, 

com dezesseis anos, os laterais do profissional, todos eles não... um estava machucado, o 

outro, não tinha chegado a transferência, e o outro lateral estava de serviço. Aí mandaram 

tirar o cara de serviço para jogar. Aí o meu treinador, o Osir Olavo, disse “não, vou botar 

esse garoto aí do...” na época era juvenil. Era infantil, juvenil, juniores e profissionais. 

Hoje não, hoje é só juvenil... e olhe lá né. Ninguém quer saber de garoto mais, de dez anos, 

oito anos. Só quer de quatorze acima. Que é um erro, porque quatorze anos, ninguém 

recupera mais ninguém. Quatorze, quinze, não recupera mais ninguém. E daí, na minha 

estreia contra o ABC, que... timaço – Palmeri, Zezé, Burunga, Renato Pedrinha – então era 

um timaço danado o ABC. E não perdia para ninguém naquela época. E eu fui melhor em 

campo. Apesar de nós ter perdido por um a zero, mas fui melhor em campo, ganhei um 

Motorádio. A moto levei para casa e o rádio guardei, dei para minha mãe(risos). Que o 

Motorádio é um rádio desde tamanho assim1. Até dei aquele rádio,  que está em  lá Recife. 

E daí, do ABC, na minha estreia fui bem, fui aparecendo no futebol pelo ABC. E a minha 

melhor... além de ser campeão invicto do ABC em 70, a minha melhor passagem foi contra 

o Palmeiras, daqui de São Paulo. E na época era Leão, Eurico, Luis Pereira, Zeca...Alfredo 

e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, meu querido ídolo Ademir da Guia – um beijo para você. 

Esse cara aí, bicho, é um gentleman. Esse aí, até hoje, eu acho que ele... E o ataque era 

Edu, Leivinha, César, e o ponta-esquerda, não me lembro se era o Baroninho, se era o 

outro Edu. Não me lembro o ponta-esquerda. Foi um a um o jogo. Então a imprensa dizia 

“Edu vai acabar com Marinho”, porque Edu, realmente, naquela época, era uma bala. Até 

hoje o nome dele é Edu Bala. Ponta-direita. E eu menino, dezessete anos, então... Edu 

vinha, dava o drible em mim, eu ... a bola, dava o drible nele, ele me dava um lençol, eu 

dava um lençol nele. Então... E teve uma hora que eu não tive jeito, entrei debaixo das 

pernas dele duas vezes. Daí, quando ele voltou, dei outro de volta. Aí pronto, aí Edu 

esfriou. Aí ele disse “esse cara aí, não dá para ir em cima dele, não”. Porque eu era 

centroavante. E como centroavante, no Riachuelo, onde eu passei, eram vinte e... Naquela 

época, ninguém queria jogar de defesa, ninguém queria ser goleiro, só queria ser goleador, 

só queria ser atacante. E daí, do ABC, a gente... Empatamos com o Palmeiras de um a um. 

Quando acabou o jogo, Osvaldo Brandão, com a diretoria do ABC, ele foi lá na casa do 
                                                
1 O entrevistado faz um movimento com as mãos, tentando expor a dimensão do objeto em questão.  
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meu pai, na rua Benjamin Constant, 920. Até hoje está lá essa casinha. Na rua Benjamin 

Constant 920, parou dois Landaus na rua, que a rua... que o pessoal, naquela época, abriu 

janela, acenderam lustre, que nunca viram Landau na rua, naquela época. Então dois 

Landaus, bonitão... Aí desceu Osvaldo Brandão, parece que presidente do Palmeiras, para 

me contratar. Aí me pai disse: “Meu filho vai passar fome em São Paulo não. Daqui não 

sai, não. Aqui, vai comer rapadura, macaxeira, tapioca mas não sai daqui não”. Quer dizer, 

isso aí foram aquelas palavras do meu pai naquela época. Que Deus o tenha. Mas de 

qualquer maneira isso aí marcou a minha história, praticamente, na área do esporte. Que eu 

era um lateral que... Já que eu vi os laterais, o treinador dizia “não ataca, a sua posição é 

marcar o ponta-direita; “onde ele for, você vai atrás dele”... Não era por zona, era...o ponta, 

atrás dele. “Não deixa ele pegar na bola”. Então eu era diferente. Quando o ponta ia para a 

ponta esquerda ou para o meio, eu ficava sozinho na esquerda, quando pegava a bola, 

partia para o ataque. Aí o treinador: “Volta! Volta!” – eu não queria nem saber, não 

escutava não. Aí quando...driblava, batia... Até o gol do empate... o gol do ABC, o Leão 

soltou... eu bati, Leão soltou, e Burunga fez o gol. Um a zero fizemos. E o Palmeiras 

empatou. E daí, desse chute meu, aí o treinador começou a me olhar diferente, começou... 

Porque naquela época era só um cabeça de área, à minha esquerda, e um defensivo. E os 

laterais não podiam avançar ao mesmo tempo. Que hoje é ala. Os dois avançam, ficam... 

Agora, tem vários sistemas por aí. Cada treinador tem um modo de jogar. E quem inventou 

o quatro-três, indiretamente, foi Zagallo, porque Zagallo tinha medo de levar porrada dos 

beques europeus, aí voltava para o meio.  

B.H. – Quem inventou o quê?  

M.C. – Tinha medo de levar porrada. Porrada quer dizer pancada.  

B.H. – Sim, sim. Mas quem inventou o quê?  

M.C. – O Zagallo. Inventou o 4-3-3 sem querer. Entendeu, sem querer. Porque ele 

tinha medo de levar pancada dos laterais europeus, que eram grandões, e vinha para o meio 

do campo. Aí ficava Didi e Pelé. Aliás, ficava Pelé e Zito, e Zagallo voltava e ajudava o 

meio de campo ali. Então foi criando esse sistema aí, que o Brasil foi campeão em 58, 62. 

Porque os outros jogavam com 4-2-4. Era quatro atacantes, então... a defesa é mais difícil. 
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Até que...você vê aí no centro naquela época do futebol, que os europeus, eles marcavam 

no corpo da pessoa; então, Garrincha corria sem a bola uns cinco metros, dez metros, já 

corria atrás dele dois, três, e a bola ficava, aí voltava. Aí está na televisão, para provar para 

vocês não é? Então depois que...a gente foi ensinando que tem que olhar para a bola. Deixa 

ele pular, deixa ele sambar, dançar twist, samba, o que quiser (risos). A bola mexeu, olha 

para a bola. Mas muita gente olha o corpo da pessoa. Até hoje, mesmo no futebol atual, eu 

vejo o beque levar cada drible aí, ainda mais beque central, que são lento. Então eu vou dar 

um conselho a esses beques centrais de hoje em dia, que são lentos. O que é que vocês têm 

que fazer? Olha para a bola. E não precisa você deixar o cara parar a bola. Antecipa. Eu 

não vejo antecipar hoje em dia. Pouco jogador antecipa. Dá um metro, dois metros para o 

atacante, quando ele olhar para trás, não vê você, então ele acha que está sozinho; de 

repente, quando a bola vem, você já está chegando junto. E se der nas costas é cobertura, 

porque são dois cabeça de área. Então o ABC...  

B.H. – Marinho, conta um pouquinho da sua família, dos seus pais, dos seus avós. 

Eles eram também de Natal? Conta um pouquinho o que você lembra.  

B.R. – Uma família grande. Você é o caçula de oito.  

M.C. – É. A minha família Marinho, a minha mãe, ela nasceu em Nova Cruz. Aquele 

deputado Djalma Marinho, primeiro deputado parlamentar a fazer um discurso na Câmara 

dos Deputados Federais de Brasília foi ele, foi o deputado Djalma Marinho. E minha mãe é 

de Nova Cruz. Djalma Marinho era primo dela. Quem sabe se a família Marinho, de 

Roberto Marinho, da Globo, quem sabe, eu faço parte dos tataravós, dos bisavós, dos avós? 

Que todas as famílias são de muitos anos. Tem primo seu que está em tal lugar, que você 

nem sabe que é seu primo. Só sei que eu tenho tanto primo, meu amigo (risos)... Que 

aparece – você é meu primo por parte da sua mãe; eu sou seu primo por parte do seu pai. E 

meu pai nasceu em Goianinha, onde fica Pipa, uma praia muito conhecida. Então a minha 

mãe engravidou em Umari, e nasceu em Natal, que Natal tinha uma... era de parteira. 

Hospital, naquela época, não... Então minha mãe teve dezesseis filhos de parteira. Que é 

parteira o nome, não é. Naquela época era parteira. Teve dezesseis filhos. Seis morreram e 

nove se criaram. Nove, que são seis homens... eram seis homens e três mulheres. Hoje são 

quatro homens e duas mulheres. Morreram três irmãos meus. Perdi três irmãos o ano 
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passado, em uma semana. Uma irmã que não bebia, não fumava, só vivia na igreja e outro 

irmão que é fiscal federal aqui em São Paulo, dr. João Batista Marinho. Era do... do INSS 

aqui de Santo Amaro. E até eu gostaria que esse pessoal do INSS entrasse em contato 

comigo em Natal, por causa dos seus bens que ficaram aqui, e tem negócio de inventário, e 

estão vendendo tudo que era da família Marinho. Estão tomando, assim na marra, essas 

coisas. Então eu fui... a minha educação, foi uma educação humilde. Eu digo que eu 

estudei na escola de Paulo Batalha, professor Paulo Batalha, que era o castigo nosso 

quando a gente foi... E o professor... O filho dele que era muito fã meu, em pelada, que 

jogava pelada comigo. Então ele gostava, que eu driblava muito. Havia bairro contra 

bairro. Vamos dizer, aqui, Santo Amaro contra Bexiga. Mas não tinha briga. Era só... sem 

camisa mesmo, a gente marcava pelada no campo, ia lá para o campo, levava a bola... Às 

vezes, vinha o jipe da polícia, levava a bola da gente, porque a gente não respeitava 

ninguém, quem passava. Ia passando pelo meio do campo, a gente jogando, não queria 

parar. Era tudo menino, tudo garoto. E os meus irmãos todos se criaram... Eu cheguei a 

fazer o... não terminei o... Eu fiz até o quarto ginasial, naquela época. Depois, você fazia o 

científico, para depois passar para o vestibular. Hoje, que é o segundo grau, modo de dizer 

não é? É. Mas não cheguei a fazer completo. Mas graças a Deus falo quatro idiomas. Quer 

dizer, não leio, mas me comunico bem em italiano, espanhol, inglês e o... e ô xente my 

love, (risos) que é o nordestino, que é português. E eu me sinto feliz com isso aí. Eu me 

sinto feliz de um pai batalhador, funcionário da Força e Luz, que hoje chama-se Cosern, 

negócio de companhia elétrica, e a minha mãe, funcionária de Correio e Telégrafo, dos 

Correios. E a minha mãe também sofreu muito. Então, quando a gente perde o pai e a 

mãe... eu digo para meus... as pessoas que estão começando o futebol, “já que vocês estão 

viciado em droga, já que vocês estão viciado nisso, naquilo, vocês não sabem o que sua 

mãe fez para criar você, e seu pai”. Porque as pernas deles são suas pernas, os seus braços 

são o braço da sua mãe. Porque o pai sai para trabalhar, e a mãe fica com você o dia 

todinho nos braços. Então, quando você perde o pai e a mãe, você perde suas pernas e 

perde seus braços. Quer dizer, se você não tiver uma família estruturada, se não tiver uma 

família bem-educada, você se perde na vida. Eu, realmente, quando... eu já estava 

desgostoso.  Quando eu perdi meu pai e minha mãe já não tinha mais... a vida para mim já 

tinha terminado, praticamente. Porque quando eu cheguei... Porque não foi à toa onde eu 

cheguei. Melhor lateral esquerdo do  set  do ABC de Natal, melhor lateral esquerdo do set 
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do Náutico, Recife, melhor lateral esquerdo do Botafogo, que Nilton Santos pediu para ser 

quarto zagueiro, mas eu tiro o chapéu para Nilton Santos, um beijo, – muita saúde para ele. 

E também melhor lateral esquerdo do São Paulo. Então isso para mim é um orgulho muito 

grande. E também, cem anos da Federação Paulista de Futebol, quando eu ganhei um Gol. 

Um Gol. Então isso aí... Na época de Saad até, eu quero... que Deus o tenha, que morreu, o 

presidente naquela época2. Então eu acho que... quando eu cheguei ser melhor do mundo, 

numa época que o Brasil ficou em quarto lugar, perdemos para Polônia de um a zero, 

quando houve aquela discussão, eu com Leão... Depois eu volto a minha infância. É só 

para completar meu raciocínio. E então isso aí marcou para mim, sabe. Não foi à toa onde 

eu cheguei. Então foi a educação, foi a humildade, a simplicidade, entendeu, de eu gostar... 

sempre, eu viajava, mandava um negocinho para minha mãe, para meu pai, mandava carta, 

telefonava. E quando eu chegava em Natal dançava com eles. Meu pai era muito sério, 

“homem não dança com homem”. “Meu pai, o senhor é meu pai”. Beijava ele, ele tirava o 

rosto.  Hoje não. Hoje, você pega seu filho, abraça, acha que você é gay, acha que você não 

sei quê. Até, aqui em São Paulo, houve um caso de pai e filho que apanhou, pensando 

que... Tem que respeitar. E àquela época nossos pais eram mais... ainda mais do interior, 

eram... Então o nosso castigo na escola era milho no chão e de joelho ou então palmatória. 

Você dava a mão, levava mais cinco, seis de palmatória. Então a gente... ou aprendia na 

escola ou você... Quer dizer, então você foi... aquela... Hoje é diferente. Hoje, os filhos 

chegam em casa, tem computador, hoje... E culpado, também, de muitas coisas são os pais 

também, de hoje em dia entendeu. Não é a criança, não é o drogado. Drogado não manda 

buscar seu filho na sua casa. O traficante fica lá na casa dele, você que vai atrás. Entendeu? 

Tem que prender esses vagabundos tudinho, tudo bem, tem que prender. Mas culpados são 

os pais, porque o que o filho pede ele dá, o que pede à mãe, a mãe também dá. Quer dizer, 

se chorar, pior ainda. A gente se derrete todinho quando o filho chora. Quando a gente é 

recém casado, é novo... Hoje não. Hoje, filho meu chora, eu fico só olhando. Chora, chora, 

quando acabam as lágrimas, eu digo: parou? Então, o que você quer agora? Aí eu pergunto, 

o que você quer. “Eu quero isso”. “Não posso agora. Amanhã eu posso te ajudar”. Às 

                                                
2 Neste trecho provavelmente há um erro de conteúdo por parte do entrevistado. Pois em primeiro lugar, a 
Federação Paulista de Futebol ainda não completou 100 anos, além disso, nunca houve um presidente com o 
sobrenome Saad. É possível que o entrevistado esteja se confundindo com o presidente da federação no final 
dos anos 1970, inicio da década de 1980 Nabi Abi Chedid.  
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vezes eu posso, naquele momento. Ele quer naquela hora. Naquela hora, você não pode 

chegar e fazer o gosto dele naquela hora. Então eu acho que...  

B.H. – Você tem quantos filhos?  

M.C. – Tenho três filhas. É Marcela, Maísa e Márcia. E a minha ex-mulher é Mariae 

o meu nome é Marinho. Tudo mar, pertence ao mar. E quem pertence ao mar... eu sou 

cavalo-marinho, família Marinho, então... desde o início do mar que existe cavalo-

marinho, então... quem sabe que alguma coisa tem dentro do mar aí, alguma força 

espiritual.  

B.H. – Você conheceu seus avós?  

M.C. – Meus avós, eu conheci meus avós. Por sinal, muito bonitos. A minha avó 

tinha os olhos azuis. E... só não me lembro... que a gente tem mais do pai e da mãe. Faz 

tantos anos que eu perdi meus avós. Que eu era menino, tinha mais ou menos seis anos ou 

sete anos quando eu perdi meus avós. Mas chamava-se Pedro também, o pai da minha mãe. 

E o meu avô... o meu avô... não me lembro do nome dos meus avós. Não me lembro. Nesse 

momento, não me lembro o nome.  Mas meu pai (teve muitos filhos da família Marinho)3 e 

meus irmãos, me lembro de todos eles. Meus filhos também. Porque depois veio futebol, 

depois veio isso, veio aquilo, veio muita viagem, morei no Japão, morei com Gadhafi, 

morei em Trípoli, fui a Casablanca, fui para Tel-Aviv, fui até o Iraque ... morei no Rio, São 

Paulo, então viajei quase em cento e dezoito países, então isso aí foi...fui pegando essa 

cultura de esporte, me dediquei muito ao esporte, e a família... Não esqueci a família. Meu 

pai, minha mãe e meus avós eu não esqueci, só que o nome deles, agora, não estou 

lembrado. Agora só sei que eu almoçava quase todos os dias na casa deles, que era na 

mesma rua, na casa de meus avós. E a minha avó me queria muito bem, porque eu era o 

caçulinha mas era... perturbava a família todinha. Eu chamava o timóteo da família. Que 

naquela época timóteo quer dizer o diabinho. (risos) Eu era o diabo da família. Mas de 

qualquer maneira eu acho que essa minha educação foi uma educação... com sofrimento, 

com sacrifício... o meu pai comprava um tênis para o meu irmão, aí, eu estava crescendo 

já, eu calçava o tênis do meu irmão, que era um tênis para três filhos, outro tênis para outro 

                                                
3 Mais próximo do que foi possível ouvir.  
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filho, e assim era; camisa, um usava uma branca, usava uma preta, depois, no outro dia, 

trocava de  camisa. Quer dizer, não tinha... não tinha muita...Era muito sacrifício. Já meus 

filhos não, foi criado com tudo. E graças a Deus todos eles são educados, todos eles... Foi 

criado igual meu pai me criou. Não batendo em mim, não me dando castigo, não fechando 

a porta para mim. Meu pai dizia “dez horas em casa”. Se eu chegasse dez e um minuto, eu 

apanhava. Então eu chegava nove e meia, nove horas. Ele deixava sair – pode brincar, 

pode com seus... pode ir para a rua correr, brincar. Então eu tinha horário de chegar em 

casa, tinha horário de comer. E tinha que comer todos os filhos na mesa. Todos os filhos. 

Enquanto ele não chegasse, ninguém comia. E quando ele chegava para comer, faltava um 

filho, ele jogava o prato fora, mandava minha mãe jogar fora. Mas nossa mãe sempre, 

como é mãe, é uma vaca leiteira nossas mães não é? (risos)E nós somos uns touros, então 

nossas mães... chegava, sempre tinha um leitinho, um peitinho de um leite para... 

reservado, pratinho. Sabia que o velho ia jogar fora, então ela já escondia um prato já, para 

quando eu ou qualquer outro irmão chegasse já estava...o almoço estava... fazia o prato 

daquela pessoa que ele jogava fora.  Mas isso é daquela época. E eu me sinto muito feliz. E 

também não me arrependo de nada da vida. Não sou rico, também não sou pobre. Eu sou 

uma pessoa muito feliz. E me sinto orgulhoso quando vejo um amigo bem, quando eu vejo 

o país crescendo, quando eu vejo o político defendendo o nosso país, quando eu vejo 

pessoas pobres com o carro do ano, pessoas ricas crescendo mais ainda. Só não admito é 

tratar mal criança e desrespeitar o idoso. Isso não admito. Nem naquela época. Naquela 

época, quando acabava o Maracanã, aí tinha a torcida pedindo camisa, eu não, procurava o 

mais velho, aí fazia assim, com o dedo assim, aí mandava esperar lá fora4. Aí ficava o 

velhinho me esperando com o filho, aí eu saía, dava a camisa para ele. Ou então para uma 

criança. Às vezes jogava para a torcida. Também não ia toda vez jogar... Se eu desse só 

para os velhos ia levar uma surra dos caras também. (risos). Aí, de vez em quando, jogava 

para a torcida. Mas sempre procurava uma criança ou um idoso. Até hoje eu faço isso. Eu 

gosto muito da... É que a classe, essa de trinta anos, de vinte e cinco, depois dos vinte anos, 

eles já são independentes, já fazem o que querem, já estão... já são formados, já trabalham; 

hoje em dia, a informática ajudou muito esse pessoal. Mas naquela época era muito difícil, 

não existia internet, não existia celular. Telefone, na nossa casa não tinha telefone. A 

primeira tevê preto e branco, em Natal, foi... praticamente, foi a minha. Eu jogava no 
                                                
4 Entrevistado faz gesto com as mãos indicando a quem está se referindo.  
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Náutico, aí, nem as luvas eu pedi, eu pedi um Fusca e uma tevê colorida, que em Natal não 

tinha ainda. Era Telefunken. Pesava quase uma tonelada a tevê. (risos) Para botar dentro do 

fusquinha, o fusquinha baixou os quatro pneus, quase não chegava em Natal. (risos) Mas 

graças a Deus minha mãe assistiu a Copa de 70, onde começou a tevê a cores, assistiu com 

tevê a cores. Então eu me sinto muito feliz de...em ter dado a meus pais o que eu pude. 

Reformei a casa, todo ano mudava o móvel da minha mãe, sempre, todo ano, mudava. 

Porque eu acho que a nossa mãe, o nosso pai sempre merece mudar. Mesmo a pintura, eu 

não deixava. Pinta a casa com outra cor. “Qual é a cor que a senhora quer, mamãe?” Outra 

cor. Eu estava no futebol, ganhava bem na época, então tinha condições de fazer. Então 

isso aí... eu acho que isso aí Deus foi vendo... Primeiro Deus, depois ele passou os poderes 

para Jesus que é seu filho, e aqui na terra, quem manda é Alan Kardec. Eu sou kardecista, e 

respeito todas as igrejas, eu freqüento todas elas. Não tenho nada com Universal, não tenho 

nada com a Igreja de Deus, com a Igreja Católica. Eu sei que é a igreja São Pedro, meu pai, 

que ele ia muito na igreja São Pedro. E respeito religião, respeito militar, respeito civil, 

respeito qualquer ser humano, eu respeito. Que venha falar... Qualquer um que chega na 

praia de Natal, “Marinho, tirar uma foto com você”, pode ser preto, branco, qualquer país, 

não me interessa se é traficante, se é ladrão. Não está na testa da pessoa o nome da pessoa, 

quem a pessoa é. Está no seu coração. Tratou bem você, então você trata bem a pessoa. 

Essa é a minha maneira. Tratou mal, também não precisa tratar mal a pessoa. Agora hoje, 

eu fiquei um pouco nervoso hoje, cheguei aqui um pouco nervoso. (risos) Mas de qualquer 

maneira, esse nervosismo meu não é porque... com raiva, não, é apenas um... a idade 

também vai chegando e vai ficando caducando não é? (risos) Apesar de não estou 

caducando ainda. Mas a gente perde um pouco assim... fica assim... acostumado com, onde 

chegar, tem isso aquilo e tal, aí você fica um pouco abatido. Mas de qualquer maneira, fui 

bem atendido aqui no Museu e estou muito feliz em começar esse depoimento da minha 

infância. E agora você fique à vontade.  

B.R. – Falando um pouco da sua infância, Marinho, como é que você começou a 

jogar futebol? Você morava perto do Riachuelo? Só jogava lá? Jogava na escola?  

M.C. – Para falar a verdade, nós jogávamos ali na Rafael Fernandes. Chama-se Sete 

Bocas. São sete ruas. E lá em cima tinha o cemitério; e naquela época, terreno aterrado, e 

não tinha nada. Hoje é tudo bonito, moderno, tem muro, tem mármore, tem foto, tem até 
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luzes. E naquela época não, naquela época era barro. E nós jogávamos lá embaixo. Quando 

a maré enchia, ela vinha até perto do campo, então ficava, mais ou menos, assim uns três, 

quatro dedos de água do rio Potengi, quando a maré enchia, que vinha passando, aí o 

cemitério, lá em cima, quando chovia muito, então, barro, barro ia saindo, aí descia pé, 

descia cabeça de gente, descia perna, os ossos. E naquela época, a gente tinha medo, a 

gente corria, às vezes, corria. Depois foi se acostumando. Ficou uns amigos da gente para 

esperar isso daí. E eu comecei dentro da maré. E quando o rio Potengi secava, tinha um 

campinho na lama... Que começava seco, bem sequinho. Mas quando o sol... ia batendo, 

chovendo, quando batia o sol, aí ficava beleza o campo para jogar, na maré. Porque lá a 

polícia tomava a bola da gente. E na maré, lá no rio Potengi, jogava a bola dentro do rio e 

nadava, que a polícia não podia fazer nada, dava tiro para cima, naquela época que era tudo 

militar, não existia a polícia civil, não... Existia só o Exército, Marinha, Aeronáutica, que 

era a época do militarismo. E a polícia militar, que... era um delegado, era indicado pelo 

sargento, tenente ou capitão, naquela época. Eu até me lembro o nome do delegado. 

Valdomiro. Ele batia até na mãe dele. Imagine na gente, criança. Tomava a bola da gente, 

dava cascudo na gente tudinho. Então a gente, para evitar tomar a bola, levar cascudo, a 

gente jogava na maré. E na maré, quando a água estava quase... quatro dedos d’água, a 

gente então, batia assim na água, a bola subia, saia dando pezinho, até chegar perto de um 

companheiro. Dava por cima do outro. Aí o outro pegava a bola também e tal, ia dando 

pezinho, e jogava. E assim a gente ia até o adversário. Então isso aí é que pouca gente não 

sabe. Quando chove aqui no Pacaembu ou qualquer estádio do Brasil, o cara quer... Uma 

vez, eu aprendi que... Botafogo e Fluminense. Eu estava no Fluminense. O Gil vinha na 

velocidade, então eu ia... eu puxava assim para a bola, fazia que dava para o goleiro,  

puxava assim5, do lado direito para cá, o lado interno da perna, (de lá para cá), passava 

direto. Aí eu ameacei tocar para o goleiro, para puxar. Mas na hora, eu pensava que Gil 

vinha por aqui... ele vinha aqui, eu vi, que a gente tem o reflexo, mas ele veio para o meio, 

já pensando que eu ia atrasar para lá, que eu ia puxar para cá, pronto, ia levar uma vaia 

danada. Aí estava... tinha uma poça d’água só, uma poça d’água só, aí a bola bateu na 

água, ficou. Aí ele pegou, driblou o Wendel6, fez o gol. Mas rapaz, nesse dia aí... Eu digo, 

rapaz, aprendi na maré. Que uma vez, no Maracanã, eu peguei a bola de Wendel na grande 

                                                
5 Entrevistado faz gestos com a mão indicando o movimento que fazia com as pernas.  
6 Goleiro do Botafogo na época.  
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área e saí dando pezinho até o meio de campo. Aí Saldanha, Waldir Amaral, aquele 

pessoal...”como é que pode, um lateral ser... chovendo, o Maracanã... poça d’água, muitos 

passes errados, e Marinho não dá um passe errado”. Por quê? Por causa da maré, por causa 

da minha infância. Então, essa minha infância, eu aprendi muito a jogar. Hoje em dia, as 

crianças já têm escolinha, é gramadinho, é chuteira moderna, chuteira do Ronaldo 

Fenômeno, chuteira do Ronaldo Gaúcho, é chuteira de Platini, é chuteira do Ronaldo... o 

português, quer dizer, tudo chuteira moderna. E eu acho que... Na minha época era chuteira 

Drible e de prego. Acabava... Todo treino meu, saía com a meia até cheia de sangue, as 

meias, e todo furado. Então a gente tem que sofrer um pouco. Houve um torneio em Natal 

agora, um tal de Brasil Cup, e os treinadores estava reclamando da...do horário, da 

alimentação, da desorganização. Mais de oitenta times. Então, reclamando da hospedagem, 

quer dizer, os times de criança de onze anos de idade, já reclamando já, já reclamando já, 

da...os treinadores já reclamando já da hospedagem; quer dizer, na beira da praia, tudo... os 

campos, organizadinho, ônibus na porta, café pronto, almoço pronto, jantar pronto, tudo já 

direitinho, mas reclamando, queria mais coisa ainda. Aí eu comecei a contar a minha 

infância como foi. Ninguém falou mais nada. Até o cara, “Marinho, muito obrigado você 

ter vindo aqui, porque...” Eu fui para dar o apoio não é? Para dizer para as crianças que não 

é fácil o futebol. Você tem cem garotos numa escolinha, se sair um, você está de parabéns. 

Se sair um. Porque não é fácil. A pessoa sonha. E sonhar, é sempre bom sonhar né, porque, 

às vezes, o sonho se realiza. Quem diria que o homem iria à lua né? Já estão pensando até 

fazer hotel na lua. Estão pensando. Então eu acho que nós... jovens, essas crianças devem 

sempre sonhar. Sonhar e tentar realizar o sonho. E não pensar no pejorativo, pensar em 

coisa ruim. Entendeu? Ir para a escola, chegar de cara feia, a mãe chega “bom dia, como 

foi a escola?” – vai direto para o quarto, fecha a porta, bate a porta. Que eu vejo muitas 

crianças em Natal hoje em dia, hoje em dia. Imagine as grande capitais como é que é. 

Então eu acho que isso aí, as crianças que estão me vendo aí, que... primeiro, seu pai e sua 

mãe, depois seu professor e a sua professora. Hoje, as professoras não têm mais... as 

pessoas não respeitam mais, dão tapa na cara da professora, tentam estuprá-la, o professor 

leva tapa. Quer dizer, como tivesse... O cara está ensinando, está lá educando as pessoas, 

está lá querendo fazer o futuro da pessoa, a pessoa ainda pega, assalta, mata, estupra, ainda 

faz isso. Então isso aí me revolta muito. Quando vê que a criança não tem mais...não tem 

mais que fazer com Funabem, não tem nada, tem que pegar, bota num avião e manda 
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morar num outro país. Manda para a Bolívia, manda para o Paraguai, manda para a 

Argentina, manda para a Colômbia, manda para Venezuela, manda para o Paquistão, 

Afeganistão, manda para esses países aí. Daqui a um ano, aí vai chorar querendo voltar 

para o Brasil. Nunca mais vai fazer o que aqui fazia. Enquanto não tiver isso, não adianta 

não. E criar mais creche, criar mais ONGs. Que eu vejo aí... Por que eu não tenho ONG em 

Natal, por que não tenho creche? Por causa disso. Porque a criança, tem que educar logo, 

de quatro anos até oito anos, dez anos. Chegou doze anos, treze, quatorze anos, se não está 

educada, não tem mais recuperação, já está envolvido já, já tem uma ganguezinha já; e se 

sair morre. E se sair morre, matam ele. Você vê criança morrendo aí. Uma criança atirou 

na professora, depois suicidou-se, com dez anos de idade, aqui em São Paulo, eu acho que 

foi em São Paulo, ou foi no Rio. Lá em Natal, eu vi. Isso é um absurdo. “Não. Foi com a 

arma do pai”. Mas naquela época meu pai tinha uma arma, eu nem chegava nem perto 

daquela arma. Ele dizia: “Meu filho, isso aqui...” Tinha um cabaré, chamava-se Maria Boa, 

era Good Mary, e os americanos, na época da guerra, iam muito para lá. Então, meu pai 

passava comigo, falava assim: “Essa casa aí, Maria Boa, ela come orelha de criança. Não 

entra aí, não, que come orelha de criança”. Eu botei aquilo na cabeça, não chegava nem 

perto daquele cabaré. Eu passava duas ruas longe, com medo, e correndo ainda, com os 

livros na mão, porque meu pai já disse uma coisa... Não, hoje em dia não, a criança já, com 

quatro anos de idade, já sabe tudo. Internet na mão, já sabe, pega lá... 

B.H. – Não tem limite.  

M.C. – É. Não vê pai, não vê mãe em casa, tal, e pum!, bota onde quiser. O outro 

avisa: “bote em tal canal que você vai ver muita coisa boa”. Entendeu ? Então essa coisa 

aí... E daqui... nossos filhos, nossos netos é que vão pagar. Com isso dai. Vão pagar.  

B.H. – Marinho, seus irmãos, você teve nove irmãos, algum jogava futebol também? 

Ou foi algo seu, particular?  

M.C. – Não. Todos meus irmãos jogavam futebol. E todos eles foram seleção do 

estado. Inclusive eu, também, fui seleção do estado. Naquela época jogava a seleção 

riograndense com a seleção paraibana, seleção pernambucana com a seleção cearense. Mas 

hoje em dia, acabou isso aí, negócio de seleção. Então veio o Matutão, do interior, e o 
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Matutão, surgiu alguns prefeitos com idéia, também, de ganhar dinheiro, aí criaram o 

campeonato do estado. Joga em Mossoró, joga em Caicó, joga em Assu. Assu esteve até 

aqui, na copinha, aqui, de vocês. Perdeu de 6 a 0. Quer dizer, mas mesmo assim o interior  

participou, um município de Natal. E veio também o time de Santa Cruz, participou 

também, e ABC, de Natal. Três times vieram. Então... perdendo ou ganhando, não 

interessa, interessa é competir, é tirar a criança das ruas. Deixa brincar, sonhar. Se der 

certo, bem. E para ser profissional, (é um conselho que eu vou dar para as crianças) o pai 

não deve se envolver com a criança, porque o filho fica inibido. Muitas crianças se perdem 

no futebol porque o pai quer ensinar a criança. “Eu jogava assim, assim. Você está jogando 

errado”. Acho que... E por que não foi profissional? Por que o pai não foi profissional, não 

jogou bola? Jogou bola, mas não foi profissional. Então quer ensinar para o filho que está 

fazendo uma coisa diferente, e ele não quer, quer fazer o que ele fazia. Então, muitas 

crianças se perdem por causa do pai, porque vai treinar com o pai, aí vem a discussão com 

o pai, então quer fazer... e às vezes se perde no futebol. Tem um garoto agora, de vinte 

anos, em Natal, que é profissional, eu vou tomar conta dele agora. Então ele, comigo, ele 

se abre. Viajou para a Europa, para a Croácia, para a Iugoslávia, jogou em cinco países 

europeus, esse garoto. Mas não ficava muito tempo porque o pai, sempre no pé dele. E o 

pai... Onde ia, o pai ia com ele. Quer dizer, queria ser empresário e... fazia contrato e ia 

discutir com o diretor. Então o filho quando saiu, o cara, “já que você quer mandar no seu 

filho, então leva o seu filho embora”. E os empresário também... não é empresário aquele 

que só pensa nele. Não. Tem que ajudar. Hoje, tem garoto hoje, com quatorze anos, que já 

tem carro, já tem relógio importado, tênis de trezentos, quinhentos reais, dois, três 

celulares, que já está contratado já, quatorze anos de idade. Então o cara começa a 

trabalhar. Já vai para o clube, já pega o presidente, “presidente, está aqui”. Porque tudo é 

interesse. Tudo há um interesse. Se não houver dinheiro, não tem criança que... Porque... 

Muitos craques se perdem por causa disso aí, porque não tem... o pai não tem capital. Aí 

vem o empresário, pronto, aí dá dez mil para o pai, pronto, o pai assina e a mãe, pronto. Aí 

aparece.  

B.H. – Marinho, e no seu caso? Você falou da relação dos jogadores com os pais. 

Como é que seu pai viu?  
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M.C. – Não. No meu caso, em Natal, eu não sei, eu acho que foi Deus mesmo, que 

botou a mão na minha cabeça – Jesus – e disse: você é o cara. Você é o cara de Natal e 

acabou. Porque em 69 estava no Riachuelo, em 70 estava no ABC, em 71 eu estava no 

Náutico, em 72, no Botafogo, 73, seleção brasileira, 74, melhor do mundo. Quer dizer, em 

cinco anos, eu fiz minha vida, em cinco anos. E não sabia. Eu não... A fama não subia 

minha cabeça. E até hoje, não caiu a ficha ainda. Eu continuo o mesmo Marinho de 74, 

continuo o mesmo Marinho de 78, o mesmo Marinho de 82, no Rio - São Paulo, mesmo 

Marinho de 71, onde fui bicampeão paulista, mesmo Marinho vice-campeão brasileiro. 

Perdemos aqui dentro, para o Grêmio. Mas infelizmente... fazer o quê não é? A gente tinha 

que ir. Aquele jogo ali, tinha que mudar alguns jogadores. E joguei até com uma infiltração 

na coxa. Mas... São Paulo é São Paulo. E eu morro pelo São Paulo e morria pelo São 

Paulo. Sou sãopaulino. Sou botafoguense, em Recife, Náutico e sou ABC. Quer dizer, sou 

o time que me ajudou, o time que me criou. Foi os times que me deram um patrimônio, me 

deram fama. E, além do time, a imprensa escrita, falada e televisada. Então isso aí, 

agradeço imensamente, porque, se não fosse vocês da imprensa, eu não estaria aqui, não é? 

Então eu acho que esse jovem de hoje, que passa, perde um jogo, esses ídolos, passa, não 

quer nem saber da imprensa. Você viu que tem jogador, jogador campeão em 94, que 

ninguém fala mais dele. Não fala mais nele. Por quê? Antipático, falava mal da imprensa. 

A não ser um Romário, a não ser um...entendeu?... Bebeto, que fala pouco dele, mas é uma 

pessoa calma. Mas, os demais jogadores, ninguém fala, não sai na televisão toda hora, 

alguns campeões do mundo. E quem era reserva, ninguém nem sabe quem era o reserva de 

74..., 94, os campeões. Agora Marinho Chagas, em 94, melhor do mundo de 74, quer dizer, 

há quarenta anos, mais de quarenta anos, vai fazer quarenta anos agora... Então eu acho 

que... quase toda semana falam de mim, qualquer canal de televisão ou jornal. Então, 

alguma coisa de bem eu fiz e faço. Se eu tiver um prato de feijão, hoje, eu divido com 

quem passa na rua. Às vezes, eu estou almoçando num lugar... Quando meu irmão era 

vivo, eu ficava ali na São João com Ipiranga, num hotel, e ali, vinha uns caras, pegava meu 

prato, corria com meu prato para a rua. Aí o cara queria chamar a polícia. “Não, não. Deixa 

ele comer. Deixa ele comer”. Agora não quebre o prato não, “coma devagar, não tenha 

pressa”. Aí eu fazia outro prato para mim, aí eu ficava, com calma . Comia de novo. 

Quanto foi? Cinco, dez reais, 15 reais, vinte reais. É o quê? Nada. Mas um copo d’água e  

um prato de comida não se deve negar. E às vezes um ídolo,  vem um garoto,  — “me dê 
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um real”, — “não tenho”. Porque você pede um real, pode comprar uma maconha, por 

exemplo, quer comprar um dolarzinho. Mas às vezes é para comprar um pão, às vezes é 

para comprar um docinho, um chocolate. Ninguém pode... Você não pode também julgar 

todos. Eu, se eu tiver dez reais, pedir um real cada um, eu dou. Não interessa a quem eu 

estou dando. Vai ajudar sem saber a quem.  

B.R. – Marinho, só voltando um pouco. Eu queria saber como foi a sua chegada no 

Riachuelo, esse clube.  

M.C. – Por intermédio dessas peladas de maré, essa pelada de maré, jogando bola, 

então passou esse tenente da Marinha com o sargento e ficou assistindo a minha 

habilidade, aquele negócio todinho. Aí chegou: “Você é irmão de Toinho?” Eu digo: 

“Sou.” – “De Bomba?” – “Sou.” – “De Clodoaldo?” – que, hoje, meu irmão é oficial da 

Marinha, mora no Rio. Praticamente, minha família toda foi da Marinha. Esse que morreu 

também, foi da Marinha também. E a Marinha chama-se mãe Marinha. O Exército é pai, 

pai Exército. E a Aeronáutica é... já está dizendo tudo já, é a nossa força aérea. Então eu 

acho que... fui criado dentro da Base por causa desse tenente, por causa desse sargento. Daí 

me levou para o Riachuelo. E do Riachuelo...  Porque eu queria ser centroavante, então... 

tinha dez centroavante, vinte centroavante , eu saía da minha casa na Benjamin Constant... 

até a Base Naval, dava meia hora, correndo -, eu ia, meia hora, correndo, para chegar na 

hora. Aí, chegava lá, ficava esperando a minha vez de jogar. E nunca jogava, e nunca 

jogava, nunca jogava. Queria jogar, nunca jogava. Aí ficava... Aí almoçava lá, para pegar a 

bola do pessoal do oficial, que o marinheiro vinha – “Ei galegão!” – me chamava de 

galego – ou então, “você é muito feio”, dizia – eu era muito feio, novinho. Aí me chamava, 

aí eu ficava lá, pegar a bóia. Aí, a hora que todos almoçavam, os marinheiros, quando 

acabava todo mundo, aí eu ia pegar minha bóia, ficava lá, dentro da Base mesmo. Aí... Daí 

foi que começou. Um treinamento, (que eles faziam lá), “quem quer jogar de lateral 

esquerdo aí?” No time juvenil... Juniores. Na época, era aspirante a palavra. Hoje é 

juniores. Aí eu digo: “Eu quero.” – “Então venha.” Aí meu irmão que era titular do 

Riachuelo, os dois irmãos, “não, não, não deixa meu irmão jogar, não, que ele é muito 

magro, ele vai se machucar.” – “Não, não. Ele vai jogar.” Aí eu digo: “Deixa eu jogar.” – 

Ele: “Não. Não vai. Então, não vou treinar.”  “Então, você vai embora, não venha mais 

não”, o treinador disse para ele. Osir Olavo, falecido. Deus tenha sua alma. Aí disse: “Ó. 
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Chegar em casa, vou dar uns cascudos em você, viu.” Eu apanhava deles também, meus 

irmãos. Aí eu fui para lateral esquerdo. Aí vinha um tal de Basinha, rápido, jogava muito 

esse tal de Basinha, vinha, dava um drible em mim, eu vinha, dava um drible nele. Ele 

dava um drible, eu dava, a mesma coisa. Não tinha medo de partir para cima. Por isso que 

eu pegava a bola do meu gol e partia para cima dos pontas, dos... Eu ia para cima. E não 

era atacante. Eu era lateral. Por isso que eu criei o lateral moderno...  

B.R. – O ala. 

M.C. – É, o ala, que hoje é o ala. Eu acho que na minha vida eu tenho mais de cem 

gols. Eu tenho mais de cem gols na minha vida. Se for analisado o Cosmos, de Nova York. 

Só no Fluminense, eu fiz vinte e oito gols. Só no Fluminense. No Botafogo, eu fiz uns 

cinqüenta ou mais, como lateral esquerdo. De pênalti, de falta, jogando, não interessa. 

Falta é arte, pênalti é arte. Muitas copas do mundo se perde por causa de pênalti, muita 

partida se perde por causa de pênalti e muitos torneios importantes se perde por causa de 

pênalti, então, pênalti é arte.  

B.R. – Como você se adaptou na lateral esquerda sendo destro? Como é? Existia 

isso?  

M.C. – Não. Porque... Eu aprendi a marcar porque o meu treinador foi me 

orientando. Não precisa ser bom marcador. É só você ficar... primeiro você defende, depois 

você ataca. Eu então, eu fui ouvindo esse meu amigo, que era amigo dos meus irmãos, esse 

treinador... e ele era meu fã, minha habilidade, ele viu realmente talento no meu modo de 

jogar. A minha elegância. Entendeu? Eu não batia com a perna esquerda. Mas eu mesmo, 

sozinho, e meu irmão falecido, Dedé, que era centroavante, goleador, em Natal, então ele 

me pegava, levava para uma trave que tinha lá no nosso campo, tinha uma rede, toda 

furada a rede... Naquela época, você dava um chute... Furei várias redes naquela época, de 

falta. Hoje em dia não, hoje em dia, a bola é diferente, as redes são diferentes. Naquela 

época era náilon. Quando batia, chovendo forte, aí furava. Eu furei várias redes. E quebrei 

a mão de um goleiro, em Sergipe. (risos) É. Porque a bola batia na água, aí, quando você 

botava a mão assim, aí... E não tinha luva, não tinha nada de proteção. Aí... Daí, fui 

aprendendo a defender, aí eu... Quando eu pegava um ponta rápido demais, eu não dava 
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espaço para ele, eu não deixava ele pegar... aliás, habilidoso – não deixava ele pegar na 

bola. Não deixava. E quando era um ponta muito rápido, burro – burro quer dizer, não 

sabia driblar mas tinha aquela explosão –, eu dava cinco metros para ele. Aí, quando ele 

pegava na bola, que ele virava para mim, eu vinha recuando, recuando, recuando; quando 

ele dava o passe com a perna direita para puxar para a esquerda, eu já dava o drible para... 

já tirava a bola do pé dele. Tirou a bola, desarmou ele, então, ele já voltava a pensar de 

novo, já não tinha mais raciocínio, levantava para o meio de campo ou então para a lateral 

direita. Quer dizer, você tirou a bola do cara, o cara já perde o raciocínio. Então... todos os 

pontas, eu não chegava a dar porrada. E está provado aí que eu fazia poucas faltas. E fui 

expulso poucas vezes.  

B.H. – Mas Marinho, você não cogitou, em sendo destro, em ficar na lateral direita?  

M.C. – Por isso mesmo que eu aprendi a chutar com a perna esquerda com meu 

irmão. Então eu chutava na rede com a perna esquerda. Ele fazia: “Bata assim”. Aí eu 

batia. “Não, está errado. Assim”. Aí eu chutava na rede. Ia lá, pegava a bola, botava no 

cantinho. Eu passava o dia todinho chutando com a perna esquerda. Com trinta dias, eu já 

estava centrando, já, com a perna esquerda. Com mais ou menos um ano, eu já estava 

batendo falta com a perna esquerda. Então, na época, eu cortava para a esquerda... ia para o 

meio do campo, aí a defesa fechava, sabia que eu batia forte com a direita, aí eu puxava 

para a esquerda, aí batia com a perna esquerda normalmente; eu soltava, era gol. Então 

comecei a bater com as duas pernas. Então ficou fácil para mim. Porque hoje em dia, o 

futebol, esses garotos... Que naquela época o pistoleiro com uma arma só, acabava as seis 

balas, ele morria; e quem tinha doze balas, que são as duas pernas, quem chuta com as duas 

pernas, era melhor; e quem tem três revólveres, era melhor ainda, um nas costas, que é sua 

cabeça. Se souber cabecear e bater com as duas pernas, então, é só pegar um bom 

treinador, se aperfeiçoar e se dedicar. Porque não tem jeito de você não ser profissional. 

Agora só chutar só com uma perna, só mesmo quem é canhoto, quem é suso, diz o 

mexicano – quer dizer, aleijado, que canhoto é aleijado. Então o canhoto, é difícil, 

boxeador canhoto, é difícil se defender. Por isso que o cara hoje luta dos dois lados. O cara 

é canhoto, o cara muda de posição, o boxeador. Então, sempre, marcar um...um Alex, 

daquela época, marcar um Rivelino, marcar um Neto mesmo, é difícil demais, porque você 

marca com a perna direita. Vinha um canhoto para cima de mim, eu perdia a noção, que eu 
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já estava acostumado com a perna direita da pessoa, aí puxava para o meio, aí já tocava 

dois e um pronto. E havia muito ponta esquerda que deitavam em cima de mim.  

B.H. – Então, quando você foi jogar no Riachuelo, seus pais não fizeram nenhuma 

oposição a você jogar futebol?  

M.C. – Não. Eles queriam que eu estudasse. Eu ia para a escola. Mas só que o 

professor, depois, começou a gostar de mim, ele estava vendo que eu estava no Riachuelo e 

que eu não era muito bom de estudar, eu era preguiçoso pra danado, fazia a matéria mas 

não fazia toda a matéria, então ele já dava nota boa para mim e tal, para me ajudar. Aí 

chegou uma hora que meu pai não resistiu. “Já que você quer ser vagabundo, então vá ser 

vagabundo”. Porque naquela época, jogador futebol era vagabundo. Eu digo: “Minha mãe, 

eu vou morar na concentração do ABC”. – “Mas meu filho, aqui, você tem tudo aqui”. Lá 

em Morro Branco, num deserto assim, só tinha mesmo a sede do ABC, as luzes e uma tevê 

na sala, e uma cozinheira. Depois de dez da noite, não tinha mais nada, apagava as luzes e 

acabou. Então vivi... Já estava acostumado na Marinha. Da Marinha para o ABC. Aí fui 

morar no ABC mesmo, com... Mesmo sendo profissional, fui morar, com dezessete anos, 

no ABC. Deixei minha... Aí, toda semana, final de semana, acabava o jogo, eu ia para casa, 

ficava com a minha mãe o dia todinho, com meu pai. Ele nem falava comigo. Ele só via os 

jornais falar de mim. Não tinha televisão. Aí, tinha a TV Universitária que passava o teipe, 

aí ele assistia em casa, quando eu comecei a jogar e tinha dado a tevê para ele, aí ele ficava 

vendo, mas sem eu estar presente. Aí eu sabia que ele queria ver eu jogar, eu descia – 

“minha mãe, vou para a maré jogar pelada”. – “Meu filho, você vai para o ABC treinar, 

amanhã”. “Vou. Mas vou bater pelada”. Aí deixava meu pai ver o teipe do jogo que 

passava na TV Universitária, que era do governo. Aí ficava vendo eu jogar. Quando eu 

chegava, ele... falava nada. Aí já ia para o quarto dele, fechava a porta. Quer dizer, 

aquele... para não dizer que... nem sim nem não. Mas eu já estava morando na sede, então 

ele estava vendo que eu já estava um rapazinho, já estava ficando homem, aí comecei a 

namorar, já estava namorando, tudo, ia lá para casa com a garotinha; e as mocinhas da rua 

que não gostava de mim, estava tudo já em cima de mim, porque já estava na televisão, já 

estava ficando em jornais e tal. Naquela época, saiu em jornal, vinha cinqüenta mulher. E o 

galegão e tal... E... não vou dizer que eu era bonito, mas também não... Estava ficando 

atleta. As pernas finas já estavam ficando grossas, quer dizer, já... Lá, nessa academia do 
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ABC, era maromba, maromba, era sapato de ferro, aquele sapato de ferro que acabava... 

acabou com o joelho da gente, porque... A maioria daquela geração de 70 era operada de 

menisco. Hoje em dia, operar de menisco é muito difícil. Opera hoje, com uma semana, ele 

está jogando. Hoje você pega só a parte lesionada do menisco. E antigamente não. O cara 

pegava... quer dizer, aqui estava lesionado7, o médico abria os dois lados, já tirava os dois 

logo, meniscos. Quer dizer, a recuperação já é uma só. Não tinha que operar de novo. E 

naquela época os médicos eram mais açougueiros do que médico. (risos) Apesar de ter 

respeito para todos eles. dr. Lídio Toledo é um deles. Era um açougueiro. Ele adorava 

operar. Quando o cara... E cortar da seleção, ele adorava também. O cara sentia uma 

dor...tira, manda embora, traz outro. Ele gostava, dr. Lídio Toledo. (rindo) Era um médico 

muito bom. Aprendi muito com ele também. E tudo o que eu tenho, graças a ele também. 

Foi um cara muito bom para mim.  

B.H. – Marinho, quando você começa a jogar no Riachuelo, depois no ABC, isso é 

final dos anos 60. Como é que... nesse final dos anos 60, você tinha dezesseis, dezessete 

anos, você tinha alguma lembrança das copas do mundo? Não vou dizer de 54, você tinha 

dois anos. 58, você já tinha seis anos. Você lembra de copa do mundo?  

M.C. – Eu lembro na televisão. Em 58, o titular era Dida. E depois, Dida se 

machucou, entrou Pelé. E o ponta direita era Juninho, do Palmeiras aqui. E depois 

Garrincha entrou. Em 58. Isso aí eu me lembro porque passa na televisão e eu gosto de 

assistir sempre o...  

B.H. – Sim. Mas você lembra da época, em Natal?  

M.C. – Não, da época não lembro, não. Da época em Natal, realmente...  

B.H. – Pelo rádio...  

M.C. – É, era pelo rádio. Meu pai tinha um rádio. Eu passei a ser botafoguense em 

68. O rádio que meu pai tinha pegava só Natal mesmo. Pegava mais estrangeiro, inglês, 

francês, do que mesmo Rio e São Paulo. Uma vez entrava a Globo, mas entrava assim... 

saindo do ar. E eu pegava, botava em cima do camiseiro, então... subi na telha, peguei um 

                                                
7 Entrevistado indica o próprio joelho para exemplificar o que está dizendo.  
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pedaço de fio e um negócio de alumínio lá... que eu via algumas antenas em algumas casas, 

aí eu quis imitar e botei um negocinho assim para... começou a pegar a rádio Globo, a voz. 

E o Botafogo...Passei a ser botafoguense por causa desse jogo aí. Aí o Botafogo estava 

jogando em Goiás, amistoso, com Garrincha, com todo mundo, em 68... Acho que 

Garrincha estava em 68, se me lembro. Ou era Zequinha? Em 68? Acho que foi 68 mesmo.  

B.H. – Garrincha jogou a Copa de 66.  

M.C. – 66. Não jogou?  

B.H. – 66. Já estava começando... 

M.C. – Acho que 68 ele estava... É, é.  Botafogo. Foi 67. Aí foi o jogo entre 

Flamengo e Olaria. E o Flamengo jogava pelo empate, para ser campeão, no Maracanã. 

Então levaram faixa, levaram festa, o Maracanã encheu. Ia ser campeão. Botafogo já 

estava já...viajando. Fluminense viajando, tudo viajando, para ganhar dinheiro. Vasco da 

Gama. Botafogo só voltava, para disputar o título com o Flamengo, se o Flamengo 

perdesse para o Olaria. Mas esse dia, parece que o Flamengo deu uns cinqüenta chutes na 

trave, meu amigo, foi uns quinhentos escanteios, (risos) pelo modo dizer né, e a bola não 

entrava, não entrava. Aos quarenta e quatro, Olaria faz 1 a 0. Aí o Botafogo volta de 

excursão, todo mundo já um bagaço, para jogar no domingo com o Flamengo, primeira 

partida melhor de três. Era melhor de três naquela época. Então tem Garrincha, que acabou 

com o jogo, primeiro jogo. Que ele só jogava se fizesse sexo com Elza Soares antes da 

partida. (risos) Iam pegar Elza Soares onde estivesse. Aonde estivesse. Aí, antes da 

partida... por exemplo, pela manhã, dizia: “Eu quero Elza. Assim eu não jogo.” Aí iam 

buscar Elza Soares onde estivesse. Aí fazia sexo com Elza de manhã, almoçava, 

descansava, de tarde, era o melhor em campo, era Garrincha. Quer dizer, coisa da cabeça 

da pessoa. E a inocência também. Eu acho que meu caso é igual, parecida com a dele. Sou 

Garrincha do Nordeste. É. E me sinto orgulhoso de me compararem a Garrincha. Com 

dinheiro ou sem dinheiro, com fama ou sem fama, foi uma das pessoas... um dos ídolos 

que eu passei a admirá-lo e respeitá-lo. Eu morava na Barra na época, eu me lembro, 

morava na Barra, eu vinha num Mustang conversível, ele vinha num Landau, após a sua 

despedida no Maracanã, onde ele me convidou para participar de sua despedida. Eu fui. Eu 
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entrei no segundo tempo. O titular era Marco Antonio, da seleção brasileira. E Pelé jogou. 

Aí eu entrei no segundo tempo, no Maracanã. Quando eu entrei, ele ainda estava jogando. 

Quer dizer, mas tirei foto com ele, tirei foto com Pelé,  com todo mundo, tirei foto. E, 

naquela época, a imprensa botafoguense não era tão forte como a do Fluminense, como a 

do Flamengo. Do Vasco também, não é muito forte também, não. Mas o Botafogo tinha 

muitos jogadores da seleção brasileira. Eram os dois times que mandava mais, era Santos e 

Botafogo. Então... me convidaram. Mas quem ia era Rodrigues Neto, do Flamengo. Ele foi 

também. Mas só eu... a torcida começou a pedir, “Marinho, Marinho”, a torcida começou a 

pedir. E eu, começando minha carreira, tinha chegado pelo Botafogo, aí começou a me 

pedir, a torcida todinha do Maracanã me pedir, meu nome, aí o Zagallo não tinha que fazer 

nada, teve que me colocar. Aí eu entrei em campo, acabei com o jogo, no segundo tempo. 

Aí, daí... Diga.  

B.R. – Eu queria que você contasse como foi a decisão...,como aconteceu a 

profissionalização como jogador. Foi ainda no Riachuelo?  

M.C. – Não. Ali foi contrato de gaveta. Foi no ABC meu contrato, primeiro contrato 

profissional, foi no ABC de Natal. No Riachuelo foi contrato de gaveta. Quer dizer, eu era 

um profissional, mas não oficial da CBF. Entendeu? E não tinha car... Por exemplo, 

naquela época, não tinha carteira, não tinha associação, não tinha nada naquela época, 

quem mandava era o clube mesmo. E às vezes, você ia ser vendido... “não, está aqui o 

contrato, aqui, olha”. Entendeu? Você achava que não tinha nada, contrato, não tinha 

assinado nada. Quando você saía para um outro clube aparecia. Como hoje em dia, por 

exemplo, o Aloísio, que era empresário de Robinho, quando Robinho apareceu, tinha outro 

cara já na frente, que hoje... Se deu bem, porque, com Aloísio, ele podia até viajar para a 

Europa. Mas os empresários hoje em dia, esses empresários...chama-se empresário da 

FIFA, tem que fazer curso, ele tem que falar dois, três idiomas, então esses caras já vêm 

preparado já, já estão já esquematizados já. Todos os times do Brasil, da Europa, do mundo 

todo. A globalização, ela pegou os empresários... Quer dizer, a Lei Pelé, praticamente. Pelé 

também...Você, Pelé, foi culpado também, viu. Mas eu...você é nosso ídolo eternamente, é 

nosso rei. E a Lei Pelé ajudou muito isso aí. Jogador com dezoito anos... vai até vinte cinco 

só, daí... aí o clube já vende antes, para não perder o jogador com vinte e cinco anos, que é 

a fase melhor dele, é vinte e cinco anos. Porque você com vinte anos ainda está pegando 
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experiência ainda, está apanhando ainda. Aí vem vinte e um, vinte e dois... Quer dizer, 

cada ano no futebol, praticamente, é dez anos de trabalho. Porque você não tem muito 

tempo de carreira. Naquela época, quem jogava... Eu parei o futebol com trinta e três anos 

de idade. Idade de Cristo, eu parei. Então acho que foi Deus, porque não tinha mais jeito. 

Eu queria correr, o joelho inchava, os dois joelhos, tinha que tirar água. Vai tirar água. E o 

cara tira água. Então eu sofria muito. E naquela época não tinha anestesia para tirar água. 

O médico vinha, pegava aquela agulha grossa e botava aquele negócio, aí... meu amigo, era 

um grito...que não agüentava de dor. Hoje não. Você vai, o médico procura o lugar, dá 

anestesia. Aí, viu que está anestesiado, bota aquela agulha...bota a outra para puxar. Há 

pouco tempo, eu tirei umas cinco...aquela de 80 milímetros, sei lá, grandona, de líquido lá 

de dentro, porque fui bater uma pelada com os amigos, me empolguei, passei do tempo... 

Jogava só quinze minutos. Só para ...society. Aí me empolguei, fiquei vinte minutos, trinta 

minutos. Estava bem, um jogo que eu estava jogando bem, a pelada. Quando acabou a 

pelada, pronto, aí, sentado lá e... uma cervejinha para ..., que hoje eu posso tomar um 

copinho, dois copinhos... Não vou dizer para você que deve tomar cerveja, não, nem 

bebida alcoólica nenhuma, nem fumar cigarro. É um conselho que eu dou para você que 

quer ser profissional. Porque se começar na bebida, não adianta, se começar no cigarro, 

também não adianta, daí parte para outras coisas. Então eu acho que... Eu vim beber depois 

dos trinta anos, praticamente. Quando eu era profissional mesmo, dificilmente eu tomava 

meu chopinho. E quando eu tomava não ficava bêbado. Tomava um ou dois chopinho, já ia 

para casa já.  

B.H. – Mas, na época, os jogadores bebiam?  

M.C. – É, é. Não bebia, não.  

B.H. – Mas de modo geral. Não você, os jogadores.O grupo. Tinha gente que bebia? 

M.C. – É, depois do melhor do mundo... É. Quando eu ia para o cabaré com o 

pessoal, o pessoal me ensinava, “isso aqui é mulher assim, assim”... o pessoal do 

Riachuelo, quer dizer, do ABC, e eu que pagava a conta, porque... eu não bebia, fazia nada, 

ficava... e não entrava nos quartos, ficava fora. Estava só me ensinando como é que era o 

ambiente. Então, “aqui só vem... A gente está parando, você está começando, então você 



Transcrição                                                                                               

 
não deve vir aqui. Tem muita mulher aí, da sociedade, que você deve pegar e namorar. Nós 

não, nós já estamos parando, já estamos já... na faixa dos quarenta, dos trinta e cinco. Você 

está com vinte anos, dezoito anos, então isso aqui não é casa para você”. Então, eles me 

levavam para aprender, para me ensinar. Então me levava também nos lugares que tinha 

bêbado, sabe, pessoal fumava cigarro, “você não deve fumar, não, por causa disso aí, olha. 

Olha o que é que dá”. Então fui aprendendo aquilo ali com ex-jogador de futebol e... Meu 

pai já tinha me ensinado, e minha mãe. Mas vendo, a experiência é melhor para você, você 

sentir. E aí eu fui... Quando eu cheguei no Náutico, o meu comportamento... Agora gostava 

muito de jogar baralho. Baralho, eu gostei muito, perdi muito dinheiro no baralho. E não 

me arrependo do que eu fiz na vida.  

B.H. – E como foi sair de Natal, de sua cidade natal para ir para um outro estado, 

ainda que próximo, viver em Recife, já num clube de maior projeção, como foi esse 

momento?  

M.C. – É. Cidade grande já. É. E fui para um time que... hexacampeão 

pernambucano, e ganhou do Santos, na Vila Belmiro, de 5 a 3. Três gols de Bita. Não sei 

se lembra desse time. Era Nado, Bita, Mini e Lala, no ataque. Quatro letras só (risos). E 

peguei esse pessoal. Peguei o (inaudível), que jogou no Corinthians... desculpa. Peguei o 

Luciano, que jogou no Santa Cruz, Givanildo. É tudo da minha geração. E quando eu 

cheguei no Náutico... O meu irmão teve que falsificar a assinatura do meu pai. Que me pai 

é analfabeto, então a letra dele era bem fácil de falsificar. Aí o irmão mais velho foi, 

falsificou minha assinatura... assinatura do meu pai, daí foi no cartório, reconheceu, aí eu 

fui para o Náutico com autorização do meu pai. Quando meu pai soube que eu estava no 

Náutico, aí ele queria assistir eu jogar no Náutico. Aí eu fui em Natal visitar meu pai, 

minha mãe, aí minha disse: “Meu filho, eu queria ver você jogar em Recife. E seu pai quer 

ir também”. Aí eu fiquei feliz da vida. Fiquei feliz da vida. Aí eu peguei um amigo meu 

que tinha táxi lá, eu digo “você leva meu pai e meus dois irmãos lá no Náutico?” Aí, 

pronto. Aí, eu estava concentrado, aí peguei a roupa do jogo, a de número seis, fui para o 

hotel onde estava meu pai e minha mãe. Aí... O treinador era Toninho, que foi da seleção 

olímpica, seleção de garotos, Antoninho. Mas peguei seu Gradim. Não sei se lembra esse 

Gradim, falecido Gradim, jogou no Flamengo, parece, Rio de Janeiro. Isso aí foi... foi 

muito importante para mim isso aí. Aí, quando eu vi meu pai, minha mãe, eu fiquei 
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superfeliz. Aí eu fui, do hotel, de chuteira mesmo, calção do Náutico e a camisa do 

Náutico. Quando eu chego nos Aflitos, o time estava entrando em campo. Aí eu corri. 

Mandei...O pessoal recebeu meu pai, minha mãe, levaram para a tribuna do presidente lá. 

Aí entrei em campo. E por sinal fiz até um gol olímpico nesse dia. Estava ventando muito, 

eu batia bem na bola, já estava batendo com as duas pernas, então batia escanteio dos dois 

lados, eu batia. Aí, era lado direito, e o vento, estava ventando muito, eu digo: eu vou bater 

no bico da grande área com força, de curva, que ela vai lá do outro lado, eu pensei. E deu 

certo. Eu bati no bico da grande área. Quando o goleiro quis sair, a bola já tinha entrado no 

outro lado. Aí, 1 a 0 Náutico, 2 a 0... Mas o primeiro gol meu foi ali, primeiro gol olímpico 

ali no Náutico. Aí, 3 a 0... Pronto. Aí ganhamos o jogo. Ao sair, meu pai todo feliz. Aí fui 

para o hotel com ele, dormir no hotel com ele. No outro dia, mandei levar eles em Natal. 

Aí eu fui com eles, que era a minha folga. Aí cheguei no outro dia para treinar, à tarde, no 

Náutico, na terça-feira. E daí pronto, aí meu pai começou aceitar. Aí pronto. Aí ficou... A 

minha mãe comprava o jornal, botava no quarto dela tudo que é jornal, qualquer foto 

minha, eu mandava para ela, do time. E cada foto tinha um santo. Cada foto minha tinha 

um santo. Ficava embaixo.  

B.H. – Marinho, vamos só fazer uma pausa para trocar a fita.  

M.C. – Pois não.8  

[FINAL DO ARQUIVO I] 

M.C. – Segundo tempo. Vamos lá.  

B.H. – Continuando, Marinho. Você estava falando bem nesse momento em que 

você ingressou no Náutico, sua família passou a te reconhecer como jogador, agora já 

como profissional, se afirmando no futebol do Nordeste, se destacando, fazendo gol 

olímpico...  

M.C. – E fui o melhor jogador... do ano, na frente de Bita, de Lala, de Givanildo, que 

foi campeão no Santa Cruz, de Berger. Eu, com dezoito anos, fui o craque do ano em 

                                                
8 Este trecho não foi capturado em vídeo devido a problemas técnicos.  
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Recife. O jornal de Pernambuco. E a revelação do ano também. Aí... abriu as portas um 

pouco para mim. Mas continue seu raciocínio.  

B.H. – Então, estávamos falando do Náutico, 1970, que foi o ano que a seleção 

brasileira conquistou o tricampeonato. Estava perguntando para você o que você lembrava 

das suas vivências sobre a Copa do Mundo. 58, você lembra de ter ouvido pelo rádio. 62, 

você lembra? Você já tinha dez anos de idade.  

M.C. – É, lembro. Lembro que o Pelé se machucou e entrou Amarildo, que era do 

Botafogo. É...é do Botafogo também. Foi do Botafogo, mas estava jogando...não sei se 

estava jogando na Europa.  Amarildo fez o nome dele ali, aqueles dois gols que fez, nas 

duas partidas, no lugar de Pelé. Tudo era jogada de Garrincha. Também, aqueles gols que 

ele fez, eu faria, você faria, qualquer um faria. Porque Garrincha fez tudo de 62. Eu acho 

que quem deu a copa para o Brasil, sozinho, foi Garrincha. É como Maradona deu, em 86, 

para a Argentina.  

B.H. – Mas você assistiu aos jogos? Ouviu? Como é que foi?  

M.C. – Eu... para falar a verdade...  

B.H. – Dez anos. Você também é novo. Não lembra.  

M.C. – É, é. Em Natal... Era preto e branco a tevê. Não tinha cores não. Era preto e 

branco. Tinha uma casa que tinha tevê, umas duas, três casas mas, todas as casas, tinha 

gente demais assistindo pela janela. E na casa do nosso pai, do meu pai não tinha tevê 

ainda. Não tinha tevê. Não tinha tevê. Então a gente ia ver na casa dos vizinhos, os 

vizinhos ricos. (risos) Aí tinha que ficar no muro, outro em cima dali e tal. E quem estava 

na janela chegava cedo. E eu gostava de jogar pelada, então, quando o Brasil está jogando, 

eu corria da pelada para ver. Chegava, já estava cheio de menino já, na frente. Mas eu vi 

algumas jogadas de Garrincha, em preto e branco.  

B.H. – E quando o Brasil se sagrou campeão, você lembra se teve comemoração em 

Natal?  
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M.C. – Eu... Olha, Brasil, desde 58 que as ruas, andavam os carros buzinando, 

aqueles carros antigos, era Sinca, Aero-Willys, era jipe Willys, mais jipe, e aquele...acho 

que Landau. Existia já Landau? Acho que sim. Não. Acho que não. Eu acho que era o 

Sinca...Sinca e o Aero-Willys, eu acho, que era o carro da sociedade, eu acho. Aí passava. 

Quem tinha carro passava, os políticos, passava, buzinando, nas ruas lá. Mas eu via só na 

principal avenida. Na rua nossa  passava não. Aí eu subia para ver a passeata, o pessoal 

passando. Aqueles ônibus que... balança mas não cai não é? Banco de madeira, passava os 

ônibus, cheio de gente, para a praia. Sai para comemorar na praia. Até hoje. Toda festa em 

Natal é na praia. Na praia, porque, realmente, é o lugar que você brinca à vontade, se der 

vontade, toma banho e tal, e aí já sai metade bêbado e metade bom (risos). E a maioria das 

festas é na Praia do Meio.  

B.H. – A Copa de 66, que o Brasil não conquistou? 

M.C. – Aí eu assisti alguns jogos.  

B.H. – Você tinha quatorze anos.  

M.C. – É. Para mim, aí, foi quando toda a Europa quis que Eusébio fosse melhor do 

mundo. Comparou Eusébio a Pelé. E por sinal Eusébio, realmente... um angolano, veio de 

Angola, grande amigo meu. Ele, Pedro Simões. Eu trabalhei com Pedro Simões na 

escolinha, no Texas. Ele era treinador lá, e já voltou para Portugal. E trabalhei também 

com Jordão, em escolinha de futebol também. Porque eles tinham uma cidade, aí me 

convidava para ser o palestrante e... falar do futebol brasileiro. Então ele falava do futebol 

português, e eu, do futebol brasileiro. E também, trabalhei também em Massachusetts, 

numa região que só tem portugueses. Marlboro, Providence, Mannheim9. Que até a liga 

portuguesa chama-se Liga American Soccer Association, chama-se Lasa. Só tem 

português, só tem time nome português. E só portugueses que banca. Fica ali em 

Massachusetts, fica no meio mesmo de Massachusetts, a terra do presidente Kennedy, John 

F. Kennedy, e do Bob Kennedy também e do senador que morreu agora.  

B.H. – Então 66, você lembra tendo quatorze anos, você lembra de algumas partidas.  

                                                
9 Mais próximo do que se pode ouvir.  
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M.C. – É.  

B.H. – E em 70 você já estava, na Copa, em junho, julho, você já estava em 

Pernambuco.  

M.C. – Isso. É.  

B.H. – Você assistiu à Copa . O que você lembra? Onde você estava? Já era 

televisão...  

M.C. – Pode dar uma pausadinha aí? Uma pausa?  

B.H. – Claro.   

(O microfone continua aberto. O entrevistado diz que está ficando tonto. Procura 

comprimido para a pressão, bebe água. Continua a entrevista). 

M.C. – Sim, continue. Volta a pergunta. Ai você volta...É que eu virei o rosto de vez 

aqui... 

B.H. – Marinho, nós estávamos conversando sobre as suas lembranças das copas do 

mundo. Na Copa de 70, você já estava jogando no Náutico. A minha pergunta foi no 

sentido se você se lembrava da... Copa de 70.  

M.C. – Copa de 66.  

B.H. – De 70 já.  

M.C. – De 70? Eu ia falar de Eusébio.  

B.H. – Ah! Falando de Eusébio. Sim.  

M.C. – Então, eu assisti alguns jogos do Brasil e alguns jogos de Portugal. E teve 

uma partida que eu assisti, Coréia e Portugal, Coréia fez 3 a 0 na seleção de Portugal, que 

tinha ganho do Brasil, que tinha ganho do Brasil. Estava na chave do Brasil a Coréia. E 

ninguém acreditava que a Coréia...que Portugal ia virar aquela partida. No segundo tempo, 

o português veio...veio mesmo... alguma coisa, no vestiário, tomaram lá, sei que o negão 
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fez três gols e depois Simões fez um parece, viraram para 5 a 3. Então foi das maiores 

partidas de futebol que eu vi na minha vida. Essa eu assisti. 66.  

B.H. – Pela televisão.  

M.C. – É. 66.  

B.H. – Em Natal.  

M.C. – Em Natal. Foi. Não. É. Foi em Natal. Em 70, a do México, já foi mais fácil 

não é? Mais fácil porque, realmente, aí o Brasil... aquele jogo contra o Uruguai, a imprensa 

brasileira sempre tocava nessa tecla. Isso aí era muito mau para os jogadores até.  Que 

jogavam na época. Hoje, o jogador não quer nem saber, gol na seleção ou gol no clube, é 

uma coisa só para eles. Eu acho que jogador de seleção brasileira, quando ele é convocado, 

ou ele vai para a seleção ou... manda fiscalizar a vida dele todinha, porque você está 

disputando uma copa do mundo, está representando o seu país, é como fosse uma guerra. 

Mas só não é guerra de morte, militarismo. É uma guerra de esporte. Quanto o Brasil mais 

é campeão, quanto o Brasil mais tiver sua bandeira levantada no futebol, mais o mundo vai 

dar valor a nós; mesmo que a nossa educação não é perfeita, que nós somos Terceiro 

Mundo, que existe pobreza, que existe fome. Mesmo tendo todos esses defeitos, mas, no 

futebol, somos perfeito. Então tem que dar esse exemplo de alguma coisa somos bons. Fala 

de corrupção, que o Brasil é o país mais corrupto do mundo e tal, mas ao menos tem uma 

coisa que... que ninguém pode falar, que é o futebol. Que, agora, o voleibol está chegando. 

Mas não chega a ser futebol. Você vê campeonato mundial de voleibol, você vê olimpíada 

de voleibol mas não é como a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, você para os países, 

você para os cento e oitenta países, cento e noventa países, param. São trinta dias sem 

ninguém trabalhar, sem nada. O povo na... tudo querendo. E quando o país seu é 

classificado numa copa do mundo, aquilo ali é um... Por exemplo, país africano, que não 

tinha oportunidade, Havelange foi que deu oportunidade para os países africanos, João 

Havelange, quero parabenizá-lo, ele e Ricardo Teixeira, então deu a chance para os países 

asiáticos também, então o mundo se globalizou. E depois o esporte... a FIFA, tinha Copa 

do Mundo só na Europa. Na América do Sul, teve o Brasil em 50, o Uruguai...nos anos 40, 

parece, no Uruguai, na época da guerra, no Uruguai, só. O resto é na Europa. Porque na 
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Europa, onde está a Fifa, onde tem dinheiro, onde a renda per capita... maior renda per 

capita do mundo é na Europa, não é na Ásia... muita gente acha que é na Ásia por causa do 

Japão, por causa da Coréia, por causa da China. Mas, nada disso. Maior renda per capita é 

na Europa. E... Em termos de continente. E daí país africano nunca tinha oportunidade de 

disputar copa do mundo. Então a FIFA deu oportunidade, agora, de pegar a África do Sul 

como anfitriã de uma copa do mundo, além de ter participante, de dar oportunidade aos 

africanos. Eu torci muito para Gana chegar à final. Ou perde ou ganhasse. Ao menos,  

valorizava mais a pobreza de muitos países africanos. Já... Brasil, já está conhecido no 

mundo todo, já...não precisa mais falar mais nada. Temos o rei do futebol não é? Temos a 

rainha do futebol, que é a nossa Marta, que é a feminina. Então, a rainha do futebol e o rei 

do futebol. Então, isso aí, já temos duas representação muito boa. Então a FIFA partiu para 

os países... E veio o envolvimento, então hoje, 2014, será no Brasil. E o presidente Jean 

Bloc já deu declaração que a FIFA jamais fará a Copa do Mundo na África. Porque as 

pessoas pensam que copa do mundo é só aqueles trinta dias. Não. Vocês têm que ganhar 

dinheiro, gerar emprego antes da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, gerar mais 

emprego, e, após a Copa do Mundo, continuar com emprego, com educação, dando 

oportunidade para os mais jovens, oportunidade para aquele que tem talento. A idade 

chegou, tem que dar oportu... Eu tenho sessenta anos, vou o quê?  Comparar com garoto de 

vinte anos? Então você tem que respeitar. Só que não respeitam a gente, que nós 

começamos, que nós que sofremos, para chegar onde  eles chegaram agora. Então eu acho 

que isso aí que... Da Copa de 70 no México, os campeões do mundo receberam presente 

e... de 50, tudo, até 70, Lula deu cem mil reais e mais o teto máximo de quatro mil, parece, 

quatro mil e duzentos, por aí. E o melhor do mundo não recebe nada. Os melhores do 

mundo. Que eu acho que campeão do mundo são os onze que jogaram e mais seis que 

ficavam no banco. Na época era seis. Hoje são sete. Ficavam no banco seis. E ficavam 

mais cem lá em cima, nem no banco ia. Então os campeões do mundo, todos ganhavam. E, 

de 58 para cá, muita gente morreram. Não sei se as famílias vão receber, se são as pessoas. 

Eles acham que deve ser o jogador. Quem morreu morreu. A família de Garrincha não vai 

receber, eu acho. Que ele não vai dar para a família cem mil reais e mais quatro mil por 

mês para a família. Não vão dar. Vão dar para os jogadores que estão passando 

necessidade. Aí, eu estou reivindicando isso aí também, na Copa de 70. Eu não participei, 

mas ao menos, em 74, fui melhor do mundo e estou reivindicando, que acho que tenho 
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direito também. Então, estou reivindicando isso aí. E acho que em 70, Zagallo pegou um 

time feito por João Saldanha, e João Saldanha saiu porque o Médici queria que convocasse 

Dario, ele falou que não convocava Dario, que já estava feito a sua seleção, o Médici foi, 

tirou ele, botou Zagallo. E Zagallo, na época, não tinha experiência nenhuma. Ele estava 

começando a carreira de treinador de futebol. Começou no Botafogo e... Ele tinha sido 

campeão pelo Botafogo. Só isso. Só que o Zagallo deu sorte, porque, quando Neca mandou 

o profissional do Botafogo, subiu Jairzinho, Paulo Cézar “Caju”, Roberto Miranda, subiu 

Zequinha, subiu, na época, é... Ubirajara, subiu Bira, Moreira, aí... não sei se Brito foi do 

Botafogo ou foi do Vasco... Não. Começou no Vasco. Aí veio Leônidas, subiu Leônidas... 

Que aí o Botafogo era meia seleção brasileira. Meia seleção brasileira. Então... Mas isso aí 

ajudou muito a Zagallo. Ainda mais tinha Tostão, Pelé e Rivelino. Porque a fera do 

Cruzeiro era Dirceu Lopes, com a 10. Tostão era 8. Ou era 9. Então Tostão... achavam que 

Tostão era meia-esquerda. Não. A fera era Dirceu Lopes. E Tostão... craque de bola 

também... Por sinal, ele passou um tempo revoltado, quebrou todos os troféus e não quer 

saber de imprensa, e hoje é comentarista de futebol. Quer dizer, eu acho que a pessoa... 

médico, advogado, engenheiro, hoje que..., revoltado com futebol, que jogaram futebol 

mas não ganharam dinheiro ou teve algum problema, não pode se revoltar, não, porque foi 

o futebol que deu nome. Hoje, Tostão, hoje é um médico chamado Tostão, ninguém ia vê-

lo. Vai ver Tostão tricampeão do mundo. Está entendendo? Vai ver... Por sinal, sim, até 

mandar meus sentimentos à família de Sócrates, nesse momento. Aproveitar né. Que foi 

um dos maiores jogadores de futebol e uma das pessoas... democrática, foi que fez o 

Corinthians daquela época, ele junto com Edílson, diretor de futebol, fizeram... acabaram 

com a concentração, o jogador ia direto para o Corinthians, e foram campeões. Tiraram o 

tricampeonato nosso, esse bando de...esse bando de... (risos) não vou dizer outra palavra. 

Estou brincando com você. Com Vladimir... Também ficou vinte e três anos sem ser 

campeão. E foi campeão em cima da Ponta Preta, e a bola quase que não entra: bate na 

trave, bate em Oscar, bate nas costas de fulano, bate no beque, aí bate em Basílio, Basílio 

chuta, bate nas costas de um cara...ainda, entra ainda, quer dizer, não foi gol direto, quer 

dizer...  

B.H. – Sofrido.  
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M.C. – É, foi sofrido. Foi um título sofrido. Eu torci. Eu vi essa partida. Torci muito. 

E o São Paulo não, o São Paulo sempre foi bicampeão. Agora nunca foi tri. Isso que é 

engraçado. Até da geração, mesmo, de Silas, de Müller, Zeti, Cafu, um timaço caramba, foi 

bicampeão mundial, Raí... Chegou a ser bi paulista, bi Libertadores, bi mundial mas não 

foi tri paulista. Tem uma sina no tricampeonato paulista, em São Paulo, não é, rapaz? É 

engraçado isso.  

B.H. – Você falou algumas vezes, no seu depoimento, nessa palavra militarismo. 

Você viveu, você jogou futebol nesse período em que o Brasil estava sob o regime político 

da ditadura militar. Teve algum impacto direto, você sentia isso, na sua vida como 

jogador?  

M.C. – Eu nunca... Eu não dava declaração sobre política e sobre militarismo porque 

minha família é toda militar. E depois, o futebol, eles nunca mexerem com o futebol. 

Agora tinha espião dentro da gente, claro. Que nossa comissão técnica da seleção brasileira 

era toda militar. Era capitão, era coronel, era almirante da... da Marinha, quando era 

almirante, era um... Sempre era indicado não é? E João Baptista Figueiredo, falecido, que 

Deus tenha sua alma, ele, antes de assumir a presidência, joga Fluminense e a seleção de 

Brasília, e eu estava com a 10, e a gente ia para a Arábia Saudita, ele mandou me chamar, 

para pegar minha camisa, e eu subi. Então fui lá, cheio de militar, ele no meio. Aí, fui pelo 

túnel, subi, fui até a cabine de honra lá, ele estava sentado, com um blusão de couro, aí 

peguei minha camisa 10... aí... Eu tinha uma limpa para dar para ele. Ele falou: “Não. 

Quero essa aí que você está, suado”. Aí eu tirei a suada, dei para ele, e peguei a limpa, 

botei no meu corpo. Aí me abraçou, falei: “Futuro presidente, boa sorte, que ilumine a 

todos nós”. Eu também não tinha noção do que é que era. Eu nunca fui contra a... Hoje eu 

sei o que é que é, o que passou. Hoje eu sei. Mas naquela época eu queria jogar futebol, 

jogar futebol e ajudar as pessoas. Não queria... não pensava em outra coisa. Jogar futebol e 

ajudar as pessoas. Eu mandei muitas famílias para o Nordeste, mandei muitas famílias... 

sabe... vinham atrás de mim, eu ajudava, que nem sabia para que é que era. Às vezes, ia 

com luz, eu nem lia, pagar a luz, pagava. Eu ajudava. E também, quem eu ajudei não quer 

saber, não quero nada em retorno. Quem vai me ajudar é aquele que eu nunca ajudei. É 

quem vai me ajudar. Aquele que você ajudou, não espere nada. Do irmão, da irmã, de um 

tio, de uma tia, não espere, que não vai vir nada. Se você deu carro, deu casa, hoje, você 
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vai na casa dele, ele bate a porta para você. Eu chego no Rio, eu tenho amigo meu que eu 

ajudei, às vezes, eu ligo, para lembrar, lembrar o passado, não para cobrar nada, -a quem 

eu dei, dei, acabou, quem emprestei, emprestei, acabou, passou- aí, quando eu ligo, a 

pessoa atende, eu digo: “Pô é Marinho. Tudo bem?” – “Ô Marinho. Tudo bom. Você está 

aonde?” – “Estou aqui no Rio.” – “Está morando aonde?” – “Estou aqui na casa da minha 

tia, aqui...”, aí diz o nome do bairro...Está bem pertinho de mim, às vezes, sabe. Às vezes, 

eu passo pela pessoa, vejo no bar, bebendo, também nem paro, também, o carro. Aí, vi 

bebendo, passo direto. Para quê? Vou fazer o quê? Mas a vida é isso aí. Na vida, a gente...é 

aprendendo e apanhando, não é, neguinho? A gente apanha. Quanto mais apanha, mais a 

gente aprende. E é bom, a gente aprender e...e perdoar.  

B.R. – Voltando um pouco, Marinho, na sua vida no Náutico. Foi a primeira vez que 

você saiu do país. Parece que o Náutico fez uma excursão no Caribe. 

M.C. – É. Foi Jamaica.  

B.R. – Jamaica. Queria saber como foi essa experiência de você, já numa cidade 

grande, já Recife, e ter saído do país. Como foi essa experiência?  

M.C. – É. Mas na realidade, essa viagem para a Jamaica...É o Bob Marley, ele me 

deu até um compacto dele. O compacto dele. Compacto não é? Um compacto que, naquela 

época, era 75 rotação. Escutava lá, ficava na rapidez maior do mundo. Quer dizer, a 

tecnologia. E as roupas, era tudo colorida, então eu trouxe muita roupa colorida. E quando 

eu fui para o Botafogo... pelo Náutico, eu fiquei um ano e pouco, aí... Depois que a gente 

foi campeão da Taça Eraldo Gueiros. E a Taça Eraldo Gueiros então, tivemos o direito da 

CBD de participar da Copa do Brasil no ano seguinte. Foi em 71. Eu saí em 72. Então, em 

agosto de 72, estreei no Botafogo. Em agosto de 72. Mas antes de chegar no Maracanã, 

num sábado à noite, contra o Santos –, o time de Pelé, onde eu fiz um gol e dei um lençol 

nele, depois vou chegar lá... Eu vim para o Botafogo e... Antes de vir para o Botafogo, teve 

um jogo entre Sport e Náutico, na preliminar, e... Santa Cruz e Botafogo era a principal. E 

eu estava jogando pelo Náutico. Nesse dia, estava Aguinaldo Timóteo, estava lá Aguinaldo 

Timóteo... É o maior nome do Brasil depois de Roberto Carlos. Só que Roberto Carlos era 

jovem guarda, mais para dançar, e o Aguinaldo Timóteo, mais romântico. Então a velha 
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guarda curtia Aguinaldo Timóteo e a juventude com Roberto Carlos, a jovem guarda. Ele, 

Erasmo Carlos, Wanderléia, a Vanusinha; a “Ternurinha” não é? “Ternurinha”, que 

Roberto disse. E aí eu fiz dois gols nessa partida, de falta, do meio do campo. Chovendo. 

Joguei pra caramba. Joguei pra caramba. Não sei, porque... Eu digo joguei pra caramba no 

modo de dizer, porque eu não tenho noção. Quando eu vejo o teipe, eu digo: rapaz, não 

acredito que sou eu que  estou vendo nisso aí. Eu não tenho noção do que é que eu fazia 

em campo. Um cara disse, “Marinho, lá em Natal, hoje mesmo, se eu tivesse metade do 

seu nome, eu estava rico, milionário”. Aí eu digo para ele: “Talvez, se eu tivesse rico, já 

tinham me matado já, já tinha morrido. Então, está bom assim da maneira que eu estou. 

Estou vivo e estou feliz. Não é? E sou feliz. Então, isso é mais importante do que você ser 

um rico, andar com segurança, você não sai de casa, você não vai a uma praia, sabe, onde 

você vai, você não tem liberdade, sabe. É uma... Eu vejo as pessoas que... O rico, para 

aparecer, chega no restaurante, paga a conta de todo mundo. A gente diz: aquele cara é 

rico. Eu chego em qualquer restaurante, todo mundo se levanta, olha, fica me olhando, 

olhando. Aí... Daí, vem um garçom, “você é o Marinho?”, aí vem outro, aí pronto, aí... já 

fica já tudo pago já. “Rapaz, deixa eu pagar”. “Não. Já está pago já, seu jantar, seu chope já 

está pago”. Então, isso, eu me sinto feliz com isso aí.  

B.H. – Reconhecimento.  

M.C. – Principalmente, Rio e São Paulo. Esses dois elos aí, aonde eu chego... 

qualquer lugar, mesmo... Tantos anos que eu não venho aqui, e qualquer lugar... já cheguei 

no hotel hoje, de manhã, o pessoal me olhava assim... eu passando... você acha que eu 

estou mal vestido? Me olhava assim. Tem alguma coisa aqui errada em mim? Mas não.  Aí 

depois, me levantava, um vinha, “você é o Marinho?” – “Sou.” – “Pô. Você me deu muita 

alegria”.  Eu me sinto feliz com isso aí. Isso aí já é um prêmio, já é um prêmio muito 

grande. Então, no Náutico, eu fiz dois gols e acabou... no intervalo da partida, aquele 

microfone da Globo, grande, e ficava um rádio bem grandão assim, um motorádio, dentro 

do campo, para o cara... para quem ia comentar, dizia: e vocês no estádio aí, como é que 

estava? Traz esse galego aí”. Aí, quando o microfone veio, não sabia nem o que falar. Aí 

veio Aguinaldo Timóteo junto, por causa da Globo. Aí pronto, aí...fiquei gago, nem sei o 

que eu falei. Eu acho que eu perdi a voz e... E aí foi importante porque... eu dizia: “Rapaz, 

minha mãe é sua fã”.  
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B.H. – Mas só... O microfone, tem que suspender um pouco, é isso?  

— Eu acho que ele caiu.  

B.H. - Caiu. Só um minutinho. É, ele caiu.  

M.C. – Então prenda aí. Já duas vezes que você vem aqui e...ele cai. Acho que você 

vai ser demitido, vai? (risos) Não é culpa minha não, não é?  Acho que é encaixado. Vê aí. 

Aperta mais aí. Mas gravou essa parte, não gravou?  

B.H. – Gravou.  

(Acertando o microfone)   

M.C. – Vê agora.Vê agora ai. Vê a voz aí. Estava falando do Aguinaldo Timóteo. 

Você gravou isso aí?  

B.H. – Gravou.  

M.C. – Bom. Então o Timóteo veio com a Rádio Globo. E o rádio, eu estava ouvindo 

pelo rádio. Aí Saldanha disse: “entrevista esse galego, esse Marinho, esse garoto aí, que ele 

tem futuro. Entrevista ele aí. Eu acho que o Botafogo precisa de um lateral esquerdo como 

ele”, Saldanha dizendo. E eu ouvindo pelo rádio. Mas não estava acreditando que era 

Saldanha que estava falando. Eu não estava nem aí. Agora fiquei emocionado com 

Aguinaldo Timóteo, me emocionei, porque a minha mãe tinha o disco dele, escutava todo 

dia, minha mãe, o disco de Aguinaldo Timóteo. Aí me emocionava muito. E depois gravou 

aquela música “mamãe, estou tão feliz...” tal, aquela música. Aí pronto, quando ele veio, 

eu falei: “Rapaz, minha mãe é sua fã”. Ele disse: “Eu tenho um disco que eu vou mandar 

para ela, eu vou autografar para ela”. Aí já fiquei feliz. O disco novo dele, que foi lançar 

em Recife. “E você quer ir para o Botafogo?” Eu digo: “Ah! Você está brincando.” Disse: 

“Não. Verdade.” — “Como é que eu vou?” – “Não se preocupe, não. Não se preocupe, que 

você vai para o Botafogo. Pode jogar aí...Pode jogar até mal o segundo tempo, tem 

problema não. Você já está contratado pelo Botafogo.” Aí pronto, entrei no vestiário, já 

entrei já... assim voando, assim, como se tivesse...sapato de astronauta, sabe? (risos) Mas 

não subiu na cabeça, não tinha caído a ficha que Aguinaldo Timóteo tinha dito aquilo e 
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Saldanha tinha falado que o Botafogo precisava de um lateral esquerdo como eu. Entramos 

no vestiário lá, meu treinador, Gradim, estava dando entrevista, aí me chamou, aí disse: 

“está muito bem, pode jogar do jeito que você está jogando. Eu sei que o Cuíca, -ponta 

direita-... Copel – perdão, Copel é muito rápido, tem muita jogada perigosa; mas estamos 

ganhando de 2 a 0, vamos ver se no segundo tempo você dá uma freiadazinha para...” Eu 

digo: “Não se preocupe, não”. Aí dei uma freada. Mas só que a freada que eu dei foi um 

ataque. Aí, dei um cacete quando ele soltou, e Pita fez o terceiro gol. Aí, 3 a 0. Pronto. Aí o 

treinador disse: “tira Copel, que não fez nada ainda”. O melhor jogador do Sport era o 

ponta direita, que Gradim estava com medo. Aí botaram outro ponta para defender, para 

ficar me marcando. Eu ia pegar a bola aqui do goleiro, ele vinha atrás. Eu ia atacar, ele 

atacava comigo...ele ia atrás de mim. Quer dizer, eu pegava na bola e já dava o pique; eu 

fazia que ia, e voltava. Quando ele dava dois metros de distância... mas agora já era. Agora 

eu vou atrás de você, agora. Ainda vinha recuando, recuando, driblava ele, saia, entrava. 

Então eu era muito abusado. Aí então Gradim disse: “não tem jeito, não. Não adianta 

mandar você ficar... Não adianta. Você vai jogar dessa maneira. Vou ver se eu faço um 

esquema aqui para os próximos jogos”. Aí, próximos jogos, não deu tempo, porque, uma 

semana depois, viajei para o Rio de Janeiro. Aí a minha realidade... A primeira viagem 

internacional mesmo foi essa que eu fui para a Espanha. Já cheguei no aeroporto de Santos 

Dumont... já Tim, o Raposa, Tim, Tim Pádua o nome, era um estrategista, ele mudava o 

sistema tático no intervalo da partida. Ele, às vezes, não mudava nem os jogadores. 

Continuavam os mesmos jogadores mas só que com... diferente. Foi dos homens que eu 

aprendi muito com ele. Já os outros não. Os outros é só café com leite. Café com leite. É o 

pingado de vocês aqui, em São Paulo. Tudo que eles falavam eu já sabia já. Já esse Tim, 

não, Tim, realmente, ele me ensinou muita coisa. E viajei para a Espanha no outro dia. 

Cheguei de Recife, uma semana após esse jogo do Sport, mas vim emprestado por três 

meses, para disputar a Copa do Brasil pelo Botafogo. Aí, antes da Copa do Brasil, que eu 

ia estrear na Copa do Brasil, tinha que jogar na Espanha, o torneio Carranza. Torneio 

Carranza. A gente foi até campeões nesse torneio. Aí enfrentamos primeiro o Benfica, de 

Portugal, com Jordão, com Mazzola, Simões, um bocado de jogador daquela seleção de 66, 

ainda tinha alguns, ainda de 70. Ainda tinha... Eu estou falando de 72, eu cheguei no 

Botafogo em agosto. Chegou em 70, no México...Mas Portugal não foi ao México, não 

classificou. Foi em 66. Tinha alguns veteranos ainda. Alguns veteranos. Mas a fera mesmo 
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era Jordão, era o substituto de Eusébio. Era a fera de Portugal nessa época. E daí comecei a 

atacar, atacar, atacar... e o Tim – “volta, rapaz, volta” – e eu.. de lá para cá. Ganhamos de 1 

a 0. Jairzinho fez o gol. Aí a final foi com o Bayern de Munich. Sepp Maier, Beckenbauer, 

Gerd Müller, Overath, aquele time do Bayern Munich que foi campeão da Europa, 

campeão do caramba. Ganhava tudo. E nós ganhamos nos pênaltis, do Bayern Munich. 

Pegamos o torneio, viemos embora para o Rio de Janeiro. Chegamos numa quarta-feira... 

não, numa quinta-feira, aí descansamos na sexta, para jogar no sábado, com o Santos de 

Pelé. Aí Botafogo volta do torneio cansado, ia pegar time do rei, aí a imprensa carioca 

metendo o pau no Botafogo. Aí teve uma falta lá, aí... primeira falta, Jairzinho bateu lá em 

cima da trave, por cima na trava. Eu só olhando. Aí, na segunda falta, eu digo: agora não 

vou deixar, não, agora vou... Aí fui para perto, fiquei perto dele ali... falou: o que você quer 

aqui? – eu: não, estou só olhando, só. Ele pegou a bola, ajeitou, botou o pito... Aí estava o 

Roberto Miranda, campeão do mundo, perto dele, Brito: “ei, vai para tua posição aí”. Brito. 

Eu chamo ele de Britinho. O cabra de dois metros de altura, chamo ele de Britinho. Aí 

Jairzinho pegou o pito, naquela época tinha um pito a bola... -está ouvindo, está bem aí, 

não é?-" Aí pegou o pito. Aí quando colocou a bola, ele deu quatro passos para trás, eu 

corri. Ele disse: seu filho da... Aí já tinha entrado a bola. Quando entrou a bola eu chamei: 

vai tomar banho, rapaz! Aí corri para a galera. Aí a galera começou: “Marinho, Marinho”. 

Aí... 1 a 0 Botafogo. Para lá, para cá... aí lançaram a bola no meio de Brito e Leônidas. Aí 

o negão foi querer botar no peito, eu dei um lençol em Pelé. Aí aparei do outro lado... Ele 

não esperava, pensava que só tinha Brito. Eu também tinha uma velocidade danada, corria 

pra caramba. Aí eu vim no meio e dei o lençol nele, peguei a bola na frente, saí jogando. 

Aí ele voltou, disse: “respeita o rei”, eu disse: “que rei sois tu, rapaz”. Me lembrei daquela 

frase de Jesus. “Que rei sois tu”. Ele olhou para minha cara assim: “tu é abusado, hein. É, 

você é abusado”. Aí fiquei calado. Aí também não... nem... Queria jogar, queria ganhar. Eu 

sabia que era o rei Pelé. Mas depois da partida que eu fui pedir desculpa a ele. Aí todo 

mundo em cima de Pelé, ninguém em cima de mim, que fiz o gol. Tudo em cima do rei. Eu 

que fiz o gol, ninguém em cima de mim. É engraçado. Aí eu fui atrás dele lá e... Aí, estava 

o [Inaudível], pegou no meu braço, “vamos lá. O rei está com raiva de você, porque você 

deu o lençol nele... que rei... O rei quer falar com você”. Aí fomos lá, aí me beijou, disse: 

“Você tem muito futuro. Seja mais humilde e...”. E pedi desculpa pela palavra mas, dentro 

do campo, não sei o que eu faço, não. Não sei o que baixa em mim, se é um santo, se é 
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alguma coisa. Só que sei quero é ganhar. Disse: “Isso é muito bom. Continue assim, que 

você vai longe”. Aí se abraçamos, tenho até essa foto, eu tenho, -Aguinaldo Timóteo 

também tirou-, no Jornal do Brasil. Aí daí fui convocado. Toda a concentração ele ia. 

“Cadê o Marinho?” Aí ia lá, dava uns conselhos. E ele que me levou para o Cosmos, de 

Nova Iorque. Foi o Pelé que me levou. É. Porque... daí do Fluminense... da Copa do 

Mundo né... Aí veio a convocação para a Copa. Aí veio minha estreia na seleção brasileira, 

contra a Tchecoslováquia. Eu estreei na Suécia. Perdemos de 1 a 0, gol de Sandberg. Mas o 

Brasil tinha feito o manifesto em Glasgow, aquele manifesto da Europa, não sei se vocês 

lembram, que toda a imprensa nacional, a gente não dava entrevista. E o cabeça foi 

Cláudio Coutinho e Leão. Então eu, menino, o pessoal perguntava para mim, aí o pessoal 

vinha e puxava da janela, falava assim: “se der entrevista, a gente tira você, a gente manda 

você embora para o Brasil”. Eu ficava com medo. Mas eu queria falar. Mas era ordem da 

comissão técnica, aquele capitão Cláudio Coutinho... o treinador era Zagallo, mas quem 

mandava eram os militares. “Não dá entrevista”. Porque saiu muita coisa no jornal aqui, 

que a gente estava na boate, que tinha jogador com mulher e tal, que o Brasil perdeu a 

partida mais por causa da irresponsabilidade dos atletas e tal – metendo o malho em quem 

jogou. E eu tinha estreado, tinha perdido. Aí perdi a posição, porque perdi o jogo, aí... no 

manifesto, aí voltou o Marco Antônio, por causa da imprensa e por causa também... tinha 

mais nome. Mas eu tinha jogado bem. Não tinha jogado mal. Mas perdemos, então tinha 

que buscar o bode expiatório.  Então saiu eu e saiu...acho que foi Zé Maria. Não sei se foi 

Zé Maria que saiu também. Saiu uns três ou quatro titulares. Aí viajamos para a Rússia. Aí 

entrou Moisés de beque central. Moisés jogou. Acho que lembram de Moisés. Morreu. Que 

foi do Vasco da Gama, jogou aqui, no Corinthians, o Xerife, chamavam ele de Xerife. E 

parece que ganhamos de 1 a 0 da Rússia, lá dentro da Rússia, em Moscou. Mas também... 

greve. A gente foi para Glasgow, jogamos contra a seleção da Escócia, acho que ganhamos 

também, de 1 a 0, ou empatamos de 1 a 1. Só sei que os quatro últimos jogos na Europa, 

nada de entrevista. Aí viemos para o Brasil. Também, nada de entrevista. Aí voltamos para 

os clubes. E nada a imprensa, também, falar com a gente. Aí... “O lateral esquerdo do 

Botafogo com a bola, passa para o lado, para o ponta direita...”, que é Jairzinho. Mas o 

ponta direita. Não dizia o nome de Jairzinho, nem Marinho... Quer dizer, deram um gelo na 

gente. A gente teve que fazer um acordo. Aí entrou a associação dos atletas, que já tinham 

criado já, com a imprensa, para nós pedirmos desculpa no ar. Aí, cada jogador de seleção 
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que foi naquele manifesto pediu desculpa. Que não foi ordem deles, foi ordem da comissão 

técnica. Aí caiu a comissão técnica todinha, caiu. Caiu porque... quando a gente falou que 

foi ordem da comissão. Só que o chefe do manifesto, que armou esse manifesto, ninguém 

sabia. Eu estou dizendo agora, em primeira mão. Foi Cláudio Coutinho e Leão, foi quem 

começou. Entendeu? Porque... Jairzinho não quis nem saber dessas coisas, Jairzinho, eu 

também, tampouco, eu estava começando minha carreira. Marco Antônio não é de falar, o 

Rivelino também não é de falar também, Rivelino. Paulo Cézar “Caju” também, 

reivindicava, falava muito, tudinho, mas não era também de negar... uma entrevista para a 

imprensa, porque falou a verdade? Porque saiu publicado na foto da discoteca a cara das 

pessoas, da gente, eu também estava no meio, eu já era casado já, recém casado, e...acabou. 

Fazer o quê? Liguei para minha mulher, disse “você estava na boate?” – “Estava”. O que é 

que tem? Fazer o quê? Estou concentrado, jogando, vou numa boate, conhecer uma boate... 

Porque vai em boate vai atrás de mulher? Você vai num cabaré, vai atrás de mulher? Não. 

Às vezes você vai a um cabaré... desculpa – que hoje é casa de drinque, (risos) mas 

naquela época a gente falava... português daquela época. Hoje é casa de drinque, não é 

mais cabaré, não. É drinque, é sociedade, é... Então você vai à casa de drinque, às vezes, 

você vai para ouvir música, para ver, olhar, toma umas quatro, cinco doses, vai embora. 

Não é obrigatório você ficar com a mulher. Oferecer se oferece, você fica se quiser. Então 

deu esse manifesto aí... que pouca gente já comentou... Não sei se Leão comentou aqui, se 

alguém comentou... Então já é um furo de reportagem para vocês, dessa história, que 

houve um manifesto que foi quase trinta dias. E aqui no Brasil, durou quase trinta dias 

também, a imprensa só falava... O goleiro Renato, do Flamengo, que era reserva do Leão, o 

goleiro do Flamengo... O cara batia um pênalti, dizia: “na mão do goleiro do Flamengo, e 

não pegou”. O cara batia uma falta, rapaz, no ângulo, “frango do goleiro”. A imprensa 

botava também. Quem está em casa, que não tinha... está ouvindo, aí pronto, aí começava a 

meter o cacete na gente também. Passava na rua, “frangueiro”, “lateral isso, lateral aquilo”, 

comigo não é? Pô. Joguei pra caramba no Maracanã, o cabra ainda fala mal. Fiz o gol da 

vitória, ainda fala mal de mim ainda. Por causa da imprensa. Então... E tinha razão. E nós 

que fomos culpados. Mas como a seleção...  um por todos, todos por um, então eu tinha 

que estar no meio. Eu era reserva, não podia...E estava começando minha carreira, não 

queria queimar minha carreira. E graça a Deus fiquei oito anos, joguei cinqüenta e poucos 

jogos. Naquela época, convocação era uma, duas vezes por ano, ou três vezes por ano, 
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então você jogava muito pouco. Hoje não. Hoje, o Roberto Carlos bateu o Pelé, Ronaldo 

Fenômeno bateu Pelé, tudo bateu Pelé, porque hoje, você joga, qualquer torneio você joga. 

Torneio das Arábias, Torneio do México torneio do Golfo, torneio dos bairros, da 

associação. Qualquer lugar, a seleção joga. É só ter dinheiro. Tendo dinheiro, está 

viajando. Então isso aí que aconteceu na Copa de... antes de chegar a Copa  74, nessa 

viagem que Botafogo foi campeão, esse jogo de Pelé, do Santos. E da seleção de 74, que 

vocês vão me fazer a pergunta, houve uma convocação, o centroavante era Enéas...Tinha 

três centroavante: Enéas, Leivinha...o outro era... o outro centroavante que foi?... 

B.H. – Jairzinho? 

M.C. – Não, não.  

B.R. – Mirandinha? 

M.C. - Mirandinha. Mirandinha, Serginho e Enéas. Então, foram vinte e quatro 

jogadores para a Casa dos Padres, a concentração lá, antes da Copa do Mundo. E a minha 

estreia contra a Tchecoslováquia, aí sim, no Maracanã, que eu estava comentando, aí, aos 

quarenta e quatro do segundo tempo, Zé Maria centrou... e Jairzinho tinha um cabelo black 

power, que chamava-se na época, e o pente era de ferro, (risos) aquele pente de... aquele 

pentão, para levantar, então o beque, quando subia para cabecear a bola, não via nada, por 

causa do cabelo de Jairzinho, (risos) aquele cabelão, grandão. Então, quando a bola batia 

assim, parecia que estava batendo em Bombril, (risos) pá – e bateu na cabeça dele,  aí o 

beque subiu não cabeceou... nada. Aí, a bola vinha caindo, eu vinha entrando; aí ameacei 

dar uma porrada, o goleiro quando fez assim, eu toquei de lado, com a perna (parte) interna 

do pé. Aí 1 a 0 Brasil. Duzentas e vinte  mil pessoas no Maracanã. Aí corri para a galera, 

pronto, ali me consagrei como titular da seleção brasileira. Aí vem a briga da imprensa. 

“Marinho ou Marco Anôonio? – saiu no Placar – Quem será o titular?” Aí Zagallo optou 

por Marco Antônio. Mesmo eu fazendo o gol da vitória, voltou Marco Antônio na seleção 

titular.  

B.H. – Ele jogava no Fluminense e você, no Botafogo. Não é isso?  
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M.C. – É. Mas a imprensa ficou em cima de Zagallo. Porque todo coletivo no 

Maracanã, da seleção, antes de ir para a copa do mundo, eu fazia gol, dos reservas, ou de 

falta ou jogando. Eu atacava muito. Mas Zagallo tinha medo de eu atacar muito, na Copa 

do Mundo. Que por sinal o gol de Lato, que me acusaram de... terceiro lugar, o Lato pega a 

bola antes do meio de campo, muito antes de meio de campo; mais ou menos uns dez 

metros do meio de campo, com a perna direita, ele para com a perna direita e toca com a 

perna esquerda, assim uma tapa, forte. Alfredo estava em cima da linha do meio de campo, 

estava parado, não jogou nenhuma partida. O Luís Pereira tinha sido expulso, então, ele 

sendo expulso, tinha que jogar Alfredo, do Palmeiras. E naquela época, foi uma 

politicagem muito grande que fizeram com a seleção brasileira. Mas... já passou. Passou. 

E, hoje, quem manda são os empresários, quem manda é a Nike, quem manda é isso, quem 

manda é aquilo. Mas passou aquela época. Ele deu uma tapa do meio do campo. E eu perdi 

a bola na grande área da Polônia. Não levei bola nas costas. Quer dizer, eu estou na grande 

área, fui fazer dois-um com Rivelino. Quando eu toquei para o Rivelino, o Lato... o Deyna 

antecipou. Não foi Lato. Deyna antecipou, que é a cabeça de área, muito bom jogador, 

Deyna, da Polônia. E a Polônia tinha sido campeã olímpica. O mesmo time. Que naquela 

época, os profissionais, lá era comunismo, a FIFA não proibia de ser profissionais. Então, 

disputava a Copa do Mundo os países comunistas, mas não.. .em Olimpíada, jogava a 

seleção principal, nas Olimpíadas. Hoje não. Hoje, só três ou quatro jogadores. Aí Lato deu 

uma tapa com a perna esquerda, botou assim uns dez metros de Alfredo, e correu, e passou 

como se fosse a Ferrari com um Fusquinha, mesma coisa. Passou... Aí eu saio da grande 

área. Aí Lato... aí ele, aqui, o bico da grande área, lado direito, e Leão sai do gol. Se ele  

fica. Zé Maria vinha, na cobertura, chegando, e Marinho Peres. Dava para pegar Lato antes 

da linha do pênalti. E ele ia ter que bater forte. Quando ele viu Leão sair do gol, antes do 

bico da grande área, ele tocou de lado, então a bola foi entrando devagarinho. Ainda passei 

por Lato, ainda fui atrás da bola, mas não alcancei a bola. Quer dizer, eu vim lá da grande 

área até o meio de campo, ainda cheguei em cima de Lato. Se ele fica no gol, eu tinha 

chegado junto dele, na velocidade que eu vinha. Aí pronto, aí começou a discutir, “tá 

vendo, você atacou, saiu o gol...” – começou a brigar dentro do campo. Comecei a discutir 

com ele também. Aí ele chegou no vestiário... e tem aquele negócio, quem dá primeiro é 

que ganha. Que tem muita gente, não é. Aí veio, me empurrou, eu dei uma tapa nele. 

Quando eu dei a tapa nele, o pessoal segurou ele, que ele vinha para me arrebentar, porque 
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é forte pra caramba, e eu, magrinho, novo, aí eu corri. Então eu corri, a galera segurou ele. 

Jairzinho, Luis Pereira falaram: “Rapaz, tenha vergonha. Bater em Marinho, um garoto?” – 

“Não. Ele bateu em mim também”. – “Mas você não empurrou ele?”. Aí, aquela discussão, 

pronto, aí...o Osmar Santos, que é da Globo, Leão foi contra Osmar Santos, aí... briga de 

Leão e Marinho... Até hoje gera essa polêmica. O que aconteceu de verdade foi tapa, não 

foi soco, não saiu sangue, saiu nada. E desde essa época que eu não falo com ele nem ele 

não fala comigo. Mas eu respeito. Foi grande goleiro, isso não resta dúvida. Mas eu acho 

que como homem, eu acho que ele é muito prepotente como homem. Até hoje, ele é 

prepotente, até para dar entrevista, sabe, arrogante, não é humilde. Não é humilde. Eu acho 

que foi Deus que ajudou ele também, e seu talento; mas por sua humildade, pela sua 

simplicidade, eu dou nota zero para ele nesse aspecto; agora, como goleiro, dou nota cem. 

Dou nota cem.  

B.H. – Essa Copa de 74, teve uma mudança interna dentro da CBD, porque o 

Havelange se tornou presidente da FIFA, foi eleito...   

M.C. – Foi mais motivo isso aí, porque... Foi até bom você lembrar de João 

Havelange, porque um sul-americano, presidente... de um país de terceiro mundo -, que é 

tricampeão do mundo, tudo bem, mas, ainda, ainda... estava ainda crescendo, nos países 

europeus, os asiáticos e africanos, o Brasil estava crescendo -, e chega na Alemanha em 

uma Copa do Mundo, presidente da CBD disputando com um europeu que já estava há 

mais de vinte anos na FIFA, mais de dez anos na Fifa... ele que criou a Copa do Mundo – 

era Stanley... Stanley (inaudivel ), um  nome assim...  

B.H. – Stanley Rous.   

M.C. – Stanley Rous. É esse aí. Então... E ganhar como presidente da FIFA? Aí 

pronto, aí ele, como presidente da FIFA, e perdeu, fazia tudo para que o Brasil perdesse a 

Copa do Mundo. Aí...Nosso jogo era em Gelsenkirchen, aí botaram para...era em Essen, aí 

colocaram para Gelsenkirchen, fronteira da Holanda. Aí, quem comprou ingresso para 

Essen... Não, não tinha brasileiro, não, só tinha holandês e alemão. Os alemães estava 

torcendo para a Holanda ganhar para ficar entre os dois, porque a Alemanha já estava na 

final já, não queria pegar o Brasil, sabia que Brasil era um sério candidato. O time que foi, 
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ainda chegar ainda à semifinal... quer dizer, quase... Perdemos para a Holanda, e perdemos 

para uma seleção que era a laranja mecânica, era o carrossel, era... Porque juntaram duas 

equipes, o Ajax e o Feyenoord, da Holanda. Nem o PSC existia, PSV, nem existia AZ, não 

existia nada disso. Era só Feyenoord ou Ajax. O Ajax de Cruyff e o Feyenoord do restante 

dos jogadores. Pegou um treinador com um sistema, com dois times, é mais fácil formar 

um time, uma seleção, do que pegar em cada estado e em cada time de futebol, como 

naquela época o Brasil fazia.  Quer dizer, o Nordeste, sempre vou insistir no Nordeste, só 

jogava, jogador da seleção, quem vem do norte e do sul. Mas o Nordeste tem muito craque. 

Rivaldo foi do Nordeste, eu sou do Nordeste, Clodoaldo é do Nordeste, Zagallo é do 

Nordeste, Manga...  

B.H. – Vavá.  

M.C. – Vavá é do Nordeste, Manga é do Nordeste. Então o Nordeste, só tem 

oportunidade quando vem para cá o jogador. Ninguém convoca jogador que está em Natal, 

que está em Fortaleza, que está em João Pessoa, que está em Recife, que está... nas cidades 

ali não é? Difícil. Até mesmo Salvador, bem aqui pertinho, é difícil. É mais Rio, São 

Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná ou Santa Catarina, por aí.  

B.H. – Quando você foi jogar no Náutico, você já tinha em vista, se aparecesse a 

oportunidade, vir para o eixo Rio – São Paulo?  

M.C. – Meu sonho era conhecer o Maracanã. Era o meu sonho, era conhecer o 

Maracanã. E jogar no Maracanã, aí realizei meu sonho. Eu sempre, quando jogava no ABC 

e no Náutico, eu sempre sonhava com o Maracanã, digo: um dia eu vou jogar aí. Um dia, 

vou jogar aí, ou pelo Náutico ou algum amistoso, mas um dia, eu vou jogar aí. Eu sempre 

botava na cabeça, sonhava, e dormia com a bola. Mesmo profissional sabe? Eu sempre 

sonhei em jogar no Maracanã. E sempre sonhei. Depois que cheguei no Maracanã, depois 

que fiz o gol contra o Santos, aí eu digo: rapaz, posso jogar à seleção. Um dia, eu vou jogar 

na seleção, um dia vou jogar na seleção. Botei aquilo na cabeça... Até é bom sonhar e você 

falar, conversar com Deus sozinho, conversar com o mar, às vezes é bom, às vezes, alguém 

escuta, alguém, algum craque que morreu escuta você e desce, aí, pá, baixa em você, você 

pega, acaba com o jogo, faz dois, três gols aí. E... Já fiz três gols na minha carreira como 
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lateral esquerdo, uma vez só, na minha vida. Então hoje em dia, fazer três gols numa 

partida, é fácil fazer três gols numa partida, hoje em dia. Agora não sei como o cara faz 

três gols hoje em dia, que tem tanta defesa, tanta violência, tanta velocidade. A trave 

aumentou, os goleiros diminuíram, não sei. (risos) Porque fazer gol de cabeça da pequena 

área, na frente do goleiro... não acredito. Naquela época, a pequena área ou era do goleiro 

ou dos dois laterais. Na pequena área. Grande área não. Que hoje em dia, um Leivinha, um 

Silva, um Pelé, orra que cabeceava pra caramba, não perdia um gol de cabeça, da pequena 

área ali. Eu acho que Pelé tinha passado dos dois mil gols, se faz gol da pequena área, de 

cabeça. Todo gol de Pelé é fora da pequena área, porque dentro da pequena... Contra a 

Itália mesmo, quando ele fez aquele gol, ele cabeceou... E o segundo, contra a Inglaterra 

mesmo, que ele deu no chão, que Banks... Ele contou para mim, lá no  Strike em Fort 

Lauderdale, que ele... ele falou que não tinha outra opção. Quando a bola quicou no chão, 

ia subir, ele se jogou, fechou os olhos para não bater na trave e botou a cabeça para a rede e 

deu uma tapinha assim na bola, deu uma tapa para cima. Ele não viu se a bola tinha saído 

ou não. A bola passou um centímetro da trave e foi para fora. Foi a maior defesa da história 

da Copa do Mundo foi essa, de Banks.  

B.H. – Copa de 70. 

M.C. - Brasil e Inglaterra. Aquela cabeceada de Pelé. Não foi gol...Aliás, melhor defesa. 

Que, realmente, a gente vê em slow motion, na câmera lenta, como se dizia antigamente, a 

gente vê que, realmente, foi uma defesa que... Pelé cabeceava no chão. Ali, é difícil. Hoje 

em dia não. Cabra cabeceia no chão, vai lá na arquibancada. (risos) É. Ele cabeceia antes 

do goleiro. Ele cabeceia para o chão, a bola bate no chão, vai lá na arquibancada. Rapaz, 

que cabeçada... que -cada cabeçada- forte danada, rapaz! O homem deu uma chifrada ali ou 

uma marretada, que não é possível a bola subir tanto, tão alto assim. (riso) Mas é 

brincadeira. Mas isso aí não existe mais, não é. E os gols de cabeça naquela época, a gente 

via que ele cabeceava, subia, cabeceava com os olhos abertos e lúcido. Hoje, tem muito gol 

de cabeça bonito, mas não tem como antigamente. Tem mais por falha da defesa do que 

próprio talento.  
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B.H. – Marinho, eu tinha feito aquela pergunta sobre a mudança da estrutura de 

organização da CBD com a saída do Havelange. E entrou o brigadeiro Jerônimo Bastos, 

que passou a ser o dirigente da CBD.  

M.C. – Isso. Isso.  

B.R. – Na equipe, na delegação, houve uma percepção de que alguma coisa tinha 

mudado? Efetivamente, mudou alguma coisa?  

M.C. – É. Primeiro mudou... Logo que o Zagallo foi para o Kuwait junto com 

Parreira, entrou Cláudio Coutinho com Cavalheiro, e veio outro também, assistente dele, 

era... parece que era tenente coronel Cavalheiro, capitão Cláudio Coutinho, -que Deus 

tenha sua alma, desculpa- falecido, e...  

B.H. – Mas na Copa de 74, essa mudança não afetou? Você está falando depois 

disso?  

M.C. – Não. Nós perdemos a Copa e ganhamos a FIFA. Então a CBF, realmente, não 

teve muita mudança, não. A convocação, continua a mesma. Toda convocação que a 

seleção fez, eu era convocado, Jairzinho era convocado. Até na convocação em 77, onde 

nós... Primeiro gol de Zico, na eliminatória, dentro do Uruguai. Lado esquerdo era 

Rivelino, lado direito era eu e Nelinho, quando Nelinho jogava. Quando jogava Zé Maria, 

era eu e Rivelino. Aí na estreia de Zico contra o Uruguai, na eliminatória de 77, eu ia bater 

a falta, aí Zico veio...ele me chamava de bruxo – “Bruxo, rapaz, eu estou confiante”, eu 

digo: “Zico, eu também estou confiante. Pode deixar que...” E estava perto do gol. “Deixa 

eu bater essa falta aí. Eu vou fazer esse gol”. Eu digo: “Então, eu vou fazer o seguinte, 

Zico, eu vou passar por cima da bola, que o goleiro vai me esperar, a porrada, ele não vai... 

ele sabe que eu não bato colocado, vou dar em cima dele. Aí, quando eu passar por cima da 

bola, ele vai querer dar um passo para o outro lado, aí tu faz o que tu quiser fazer”. Porque 

o goleiro do Uruguai era um baixinho, mas era bom pra danado ele. E gordinho. Mas era 

bom goleiro. E o Uruguai, lá dentro de Montevidéu, era difícil o Brasil ganhar. E estava... 

jogo difícil, 0 a 0. Aí eu corri. Quando eu passei por cima da bola, ele deu um passo, Zico 

deu no canto dele. Quando ele deu um passo para cá, a gente deu um contrapé nele. Pronto. 

Aí, gol de Zico. Sempre fazia o gol assim. Aí, quando fez assim... Pronto. Que ele batia 
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colocado, em cima da barreira. Aí, já tinha manjado que batia colocado, o treinador já tinha 

alertado já... Aí, 1 a 0. Aí Zico me abraçou, beijou, “obrigado, obrigado”. Aí outro jogo 

nosso, contra a Argentina. Viajamos do Uruguai para a Argentina. E a Argentina estava 

ganhando de todo mundo. Na eliminatória. Antes de ir para...  Copa na Argentina. Não. 

Minto. É. Foi. Acho até que... Foi. Que a Argentina era anfitriã. Mas foi um jogo amistoso. 

Esse aí foi um amistoso. Do Uruguai voltamos para o Brasil. Nós tínhamos que viajar na 

outra semana para a Colômbia, jogar contra a Colômbia, onde eu fui barrado por Oswaldo 

Brandão. Na época, o treinador era Oswaldo Brandão. Eu fui capitão do time por dois, três 

jogos. Aqui em São Paulo, a torcida começou me vaiar, me vaiar porque o Edu estava me 

dando uns dribles, o ponta esquerda -de nossa seleção brasileira contra a seleção paulista-, 

e aí, 0 a 0, 0 a 0. Então, peguei a bola, driblei um, dois, três e cortei para a esquerda. Aí dei 

uma pancada forte, aí o goleiro da seleção paulista -não sei quem era, acho que era Carlos- 

soltou, aí Jairzinho fez 1 a 0. Jairzinho, ou foi Enéas...? Não sei quem foi o centroavante 

desse jogo. Sei que [Inaudível] o treinador. Aí eu fui para a torcida e fiz assim – “E agora? 

E agora?” Aí começaram a vaiar de novo. Aí Brandão não gostou. Capitão do time fazer 

para a torcida... Realmente, eu faltei com o respeito. Aí fui vaiado o tempo todinho, vaiado, 

porque levava drible desse Edu. Driblava demais aquele ponta esquerda do Palmeiras, 

driblava demais. E Edu da seleção estava comigo, jogando comigo. E Oswaldo Brandão 

botou dois laterais esquerdos. Marco Antônio de ponta esquerda e eu de ponta esquerda e 

lateral esquerda, e (Marco Antônio) de lateral esquerda. Quer dizer, quem atacava, ficava 

um e o outro. Que os dois atacava bem. Ficou Paulo César no meio de campo, o Edu estava 

machucado, e aí então... quer dizer que Marco Antônio avançava, aí o Brandão foi, botou 

um jogador para a esquerda, tirou... me tirou da esquerda, botou para a direita, lateral 

direita. Aí eu fui lateral direito para pegar logo Edu. Um neguinho baixinho assim. Nem 

me lembro dele. Desculpa a expressão. Um moreno baixinho. Mas rapaz, ele driblava 

demais. Driblava muito mesmo. E muito rápido. Pequeno. Aí, depois desse gol, pronto, aí 

perdi, perdi. E tinha esse jogo da Argentina que eu falei, eu fui bater a falta também...o 

Fillol, antes de 78, Fillol botou cinco. Barreira por todo lado. Eu digo: “Lula, entra pelo 

lado esquerdo, que eu vou tocar para você”.  Aí Lula ficou sozinho na esquerda. E Lula 

batia bem a bola, aquela bola cruzada assim, do bico da grande área, ele entrava e batia 

assim, no outro lado do gol. Lula batia bem do outro lado. Sempre pegava o goleiro, que 

pensava que ele ia dar no lado de cá, ele dava no outro lado. Aí ameacei dar... Corri, corri... 
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quando ameacei dar uma porrada, aí Fillol fez assim, a barreira... quer dizer, a barreira era 

de costa, porque o pessoal tinha medo. Por isso que muita gente, agora, fica de frente, bota 

a mão para proteger. E muita gente ficou doente dos pulmões por causa da...batida nas 

costas. E uma bola de couro, quer dizer, tinha dezoito gomos, pesava pra caramba aquela 

bola. Só a bola da FIFA não, que era a bola da Adidas, que é diferente. Mas o Brasil, era 

aquela bola Drible. E quando molhava, pior ainda. Aí toquei para Lula, entrou, fez 1 a 0 

Lula. Então esses dois jogos aí me marcou, me marcou e... aí Zagallo disse: “Não tem 

jeito,não. O homem vai ser seleção de novo”, em 78. Cláudio Coutinho ainda não tinha 

assumido. Aí veio para o Brasil, tal, Brandão... na Colômbia, viajamos para a Colômbia. 

Trinta dias concentrado, eu como titular, todos os coletivos, titular, treinando falta, me 

adaptando, e treinava pra caramba; treinamos, jogamos em Medelín, um amistoso lá, 

contra a seleção de Medelín, depois voltamos para a Colômbia, aí, Brasil e Colômbia. 

Domingo, pela manhã, aí estou no quarto, aí acabou o café, e bate na porta, aí...Oswaldo 

Brandão. Com todo respeito que eu tenho ele, que Deus lhe proteja. Aí...Tinha um filho 

doente, eu sempre mandava lembrança para o filho dele. “Meu chefe, manda um abraço 

para o seu filho”. “Obrigado”. E me beijava. Ele queria muito bem a mim. Mas foi 

pressionado também pela imprensa paulista, para colocar Vladimir. Que Vladimir foi como 

reserva dessa vez. E o Corinthians é Corinthians não é? Queira ou não queira. E Vladimir 

merecia também a oportunidade. Mas não naquele momento. Que eu não fazia questão de 

ficar lá. Mesmo que Vladimir treinasse quinze dias como titular, e (o treinador) falasse: 

Marinho, quem vai jogar é Vladimir, porque marca melhor do que você, e Ortiz é muito 

rápido”. É o ponta direita da Colômbia. Então isso aí, para mim, seria importante, já saber 

que não ia jogar. Mas não no dia do jogo. Eu preparado para jogar, já estava bem pra 

caramba mesmo, estava sonhando já, voando já, que ia marcar bem. Mas... O Brasil foi, 

empatamos de 0 a 0 com a Colômbia. 1 a 1, parece. Ou foi 0 a 0? Foi 0 a 0. Aí a Colômbia 

ficou com três gols de saldo sobre o Brasil. Então o Brasil tinha que fazer quatro gols aqui, 

ou três, para ir para os pênaltis, para ir para a Argentina, aqui, dentro do Maracanã. 

Quando voltamos da Colômbia cai Cláudio Coutinho... cai Oswaldo Brandão, assume 

Cláudio Coutinho. Aí me convoca, convoca Paulo Cezar Caju, convoca Luis Pereira, que 

estava na Europa, e convoca... quem mais? Convoca umas quatro pessoas, que não estava 

na seleção. Aí, aqui, no Maracanã, contra a Colômbia. Com Ortiz ponta direita também, 

vindo rápido. Pá, pá, pá... E Brasil tinha que fazer quatro... seis gols. Aí, 1 a 0 Brasil, 2 a 0 
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Brasil, 3 a 0 Brasil. 3 a 0 Brasil, aí daqui a pouco, o goleiro vai... numa bola que entra lá, 

Roberto chuta e bate... ele defende, aí... o goleiro vai com os pés, chuta. Eu venho do meio 

do campo, eu paro no peito, ela corre assim uns... quase do meio do campo, uns quarenta 

metros, mais ou menos. Eu paro no peito, aí dou uma tapinha nela assim e dou aquela 

pancada; ela dá uma curva, vai lá no ângulo. Acho que... na internet tem esse gol aí. Brasil, 

6 a 0. E o quinto gol foi na linha...onde bate, o centro ali...na linha do centro ali, no bico da 

linha, no círculo ali, no bico. Aí Carlos Alberto “Pô, toca aí para o Paulo Cezar, rapaz, bem 

pertinho. Você vai... tu é a bomba atômica, é? Só porque é chamado bomba do Nordeste 

que quer fazer gol?” “Deixa eu bater direto”. E treinei muita falta daquela posição. Eu 

pegava bem de três dedos. E três dedos era difícil, com bola de couro. Não sei com essa 

bola, o que é que eu faria com ela, não sei, com essa bola moderna, agora. Molhada ou 

enxuta, ela faz qualquer direção. E vai para o goleiro, ela vai assim para o goleiro10, dizem 

os goleiros. Por isso que eles não defendem, não seguram mais como antigamente. E 

goleiro segurava, batia assim,  [Inaudível], ficava balançando. (risos) Hoje, não se faz mais 

isso, não. Hoje, ele dá um soco e a bola entra. Mas é... faz parte do futebol. Então... Aí eu 

vou, bato... Quando eu bato a falta, ela vai fora da área assim, do lado de cá, lado esquerdo, 

lado direito do goleiro;  aí ele vem, aí pensa que... quando ele vem para cá, pensando que 

ela vai fora, aí parou. Aí vai... Ela volta. Quando ela volta, ele quer correr, quer ir atrás da 

bola, não dá mais tempo. Aí escorrega, bate assim no ângulo, na trave, e entra. Quase que 

vai fora. Quer dizer, foi do lado de cá para o outro lado. Vê a curva que ela fez, e a 

distância. Aí, segundo gol meu, pronto. Aí, 5 a 0. Aí já estamos com dois gols de vantagem 

sobre a Colômbia. Fiz 4 a 0 e fizemos 5 a 0 comigo. Quer dizer, já estamos... já não tem 

mais pênalti. Aí parece que Rivelino ou Paulo Cezar faz o sexto gol. Pronto. 6 a 0. 

Ganhamos. Aí botamos três gols em cima da Colômbia. Quer dizer, dois gols mais 

importante eu fiz. Foi tirar o Brasil dos pênaltis e o outro, garantir já a vitória já. Porque 

era... se a Colômbia faz um gol, dois gols ali... Mas foi bem. O Ortiz foi substituído, 

tiraram ele. A imprensa de São Paulo falava, começou falar mal de mim. Aí Ortiz... E, 

realmente, ele deu um banho em cima de mim, primeiro tempo. Driblava para cá, driblava 

para lá... Porque é, muito rápido Ortiz. Era um bom ponta direita. Mas o que é que adianta 

você driblar, driblar e não fazer gol? Porque você defende, defende, defende, quem faz o 

gol sai no jornal. O que adiantou ele pegar dez pênaltis? Quem fez o gol da vitória sai no 
                                                
10 O entrevistado faz gestos com as mãos explicando as mudanças de direção da bola.   
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jornal. Corinthians ganhou, gol de fulano de tal. Agora o goleiro, ele pegou dez falta 

perigosa, ninguém fala do goleiro. Só fala do goleiro quando é 0 a 0. Aí fala. Aí fala do 

goleiro. Quando faz o gol, aquele que fez o gol é que leva os méritos. Isso é o futebol.  

B.R. – Marinho, só voltando um pouco. Queria saber como foi sair de Recife e como 

foi viver no Rio de Janeiro, como foi a sua chegada. Como foi se adaptar no Rio de 

Janeiro?  

M.C. – Rapaz, já fui morar no hotel Plaza, ali na Princesa Isabel. Embaixo, já tinha 

uma boate, tinha uma casa de drinque. Não é cabaré, não. Tinha casa de drinque. (risos) 

Logo embaixo do hotel. Pronto. Aí, eu já estava acostumado já em Natal, não quis nem 

saber. Descia, tomava minha menta... tomava menta nessa época. Tomava minha 

mentazinha, uma dose, duas doses...aí vinha gente me convidar, outro vinha também... Aí 

eu subia para o quarto lá, pronto, aí... fazia meu lanche, que eu gostava muito de...antes de 

dormir, fazer meu lanche, comer... Eu gosto de comer para dormir bem. Mas tem pessoas 

que não come para dormir. Eu já gosto de comer para dormir, me alimentar bem, para 

acordar, se não tiver o café, eu já estou bem alimentado à noite. E... daí veio essa estreia 

contra o Santos. Daí, no hotel Plaza, fui me acostumando com o Rio de Janeiro, sabe, aí 

comprei um carro... Primeiro carro meu foi esse Mustang conversível, que era de Carlos 

Alberto, do Botafogo. Aí o Saldanha diz: “Já começou errado esse garoto. (risos) Fez o gol 

contra o Santos, está jogando muito, mas já comprou um Mustang conversível. Pronto. 

Agora, agora não vai faltar mulher para o homem. Não vai faltar. Galego, louro, queimado 

da praia, só vive na praia...” Ele ficava muito no Arpoador, ali. Ele, Sandro Moreira, 

Carlinhos Niemeyer. Aí eu parava o Mustang  e descia, aí eu ia lá conversar com eles. Só 

ficava sentado, o dia todinho, batendo papo; tomando água, batendo papo, água de coco, 

tomando, batendo papo... não existia água de coco, não. Água comum.  

B.H. – Anos 70 teve o píer de Ipanema também.  

M.C. – É. Tinha o píer, tinha o Caneco 70, tinha Garota de Ipanema, que era na 

Vinícius de Morais ali, e depois fizeram Niterói do outro lado da rua. Eu ficava ali em 

frente, eu ia passear. E o futvôlei, ele começou na época, realmente, quem começou foi eu, 

Nelinho, Paulo Cezar Caju e Jairzinho, porque o Fluminense tinha o tal de Bernard, aquele 
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que inventou jornada nas estrelas... o voleibol e o basquetebol estava começando a evoluir 

no país, não tinha nome ainda, internacional. Só o basquetebol que teve um nomezinho, 

que foi campeão nos anos 60, parece, foi... com um pessoal aí, foi campeão do pan-

americano, não sei se foi... ou foi um torneio internacional que ganhou. Aí... É um 

pessoal... já se aposentaram, esse pessoal do basquetebol. Só Oscar... Depois criou Oscar 

Schmidt, que foi... Esse aí é um monstro.   

B.H. – Tinha o técnico Canela.  

M.C. – Isso. É isso aí, essa época aí. Mas aí, o pessoal jogava voleibol...  

B.H. – Vamos fazer a troca da fita?  

M.C. – ‘Bora. Agora, estou melhor agora, está vendo? Já passou aquela... nervoseira.  

B.H. – Ai. Deu um susto na gente.  

M.C. – Eu fiquei nervoso também por causa da pressão. Tenho o maior medo de 

pressão. Não tenho medo de outras coisas, não. 

 [FINAL DO ARQUIVO II] 

 

 M.C. - Eu, qualquer coisinha, eu tenho pressão alta, aí eu... eu gosto sempre de 

tomar meu comprimido.  

B.R. – Quer ir ao banheiro?  

M.C. - Acho que vou lavar o rosto. Já estou melhor. Não fiquei tonto dessa vez, está 

vendo? Já melhorou. Foi o calor mesmo. Foi o calor mesmo, que... Olha, caiu aqui. (refere-

se ao microfone)  

B.H. – Vamos recomeçar? Marinho, estávamos conversando sobre a sua adaptação 

no Rio de Janeiro, e eu queria que você comentasse o seu período no Botafogo, que foi de 

72 a 76. O Botafogo dos anos 60 era a equipe bicampeã de 61-62, bicampeã de 67-68. 

Quer dizer, você jogou no Botafogo num período em que ele não conseguiu títulos, mas 



Transcrição                                                                                               

 
que tinha todo esse prestígio da era Garrincha. Como é que foi, nos anos 70, jogar no 

Botafogo e viver no Rio de Janeiro?  

M.C. – Não, realmente, me adaptei rápido, porque, onde eu chegava, eu fazia 

amizade. E graças a Deus, até hoje, qualquer lugar que eu chego assim...por exemplo, 

chego num restaurante, num bar, eu quero tomar uma latinha de água... tomar um copo 

d’água, qualquer coisa, eu já vejo quem está no balcão e eu já pago um... quem está 

tomando uma caninha, eu pago uma caninha para aquele ali, uma cerveja, eu pago a 

cerveja; aí o cara diz: “quem foi que pagou?” – “O rapaz aí.” – “Obrigado, hein. 

Obrigado.”  Pronto. Aí já fico já avantado ali, que já sei que...o cara viu que eu sou boa 

pessoa, que nem conheço a pessoa, e pago. Isso aí já estou... Isso aí eu aprendi com o 

pessoal veterano. Quando chegar num lugar que você não conhece, agrade logo as pessoas, 

para depois você falar quem você é. Porque chegar mandando...Só procura confusão quem 

quer. E acha confusão. Quem procurar, você vai achar. Agora se não procura confusão e só 

quer paz, você vai ter paz. Então eu cheguei no Botafogo, a primeira coisa que eu fiz foi 

conhecer Cacique de Ramos, onde surgiu Beth Carvalho, onde surgiu Zeca Pagodinho, 

onde surgiu Almir Guineto, onde surgiu... todos os pagodeiros. Naquela época, pagode não 

existia no Rio, era samba de enredo e acabou. Então pagode, era difícil, ninguém 

contratava pagode, não tinha lugar que...Igual forró. Forró, também não existia forró. 

Então eu tinha os meus cds  no meu carro, um de pagode e de forró, então os caras diziam: 

pô, estamos na época da...de sábado à noite, de embalos de sábado à noite. Só música 

internacional, sem entender. Pô. Eu vou ouvir música que eu não entendo? Eu vou ouvir 

música que entendo. Então botava Roberto Carlos, Aguinaldo Timóteo, The Fevers, 

Renato e seus Blue Claps. Isso aí era moda. Então fui conhecendo, indo a show, gostava 

muito de ver show dos artistas, aí conheci Toquinho, eu conheci Vinícius de Moraes, 

conheci Tom Jobim antes de morrer, aí comecei a freqüentar aquele bar piano que tem na 

Lagoa, que tinha um piano só para os artistas, chegava e sentava, aí tocava. Só artista 

famoso. Ali eu conheci Elba Ramalho, conheci Zé Ramalho, tudo ali, eu conheci, tudo 

início de carreira também. Fagner mesmo dormia no meu quarto, no meio das duas camas. 

Eu, Pintinho, a gente botava o colchonete no meio, ele ficava tocando para a gente, 

sentado, só nosso quarto. E o treinador do Fluminense na época... teve ótimo treinador. 

Teve Paulo Emílio, teve Travalini, teve... Mario Travalini. Que Deus tenha sua alma. Acho 
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que ele morreu também. Teve um que eu me lembro muito bem porque na época do... Teve 

Pinheiro, falecido Pinheiro, aquele de nariz pequeno que ele tinha, Pinheiro, beque central 

do Fluminense (risos). Então teve muitas pessoas ali que...Deus tenha sua alma também, 

que... Aprendi muita coisa no Fluminense. Principalmente dr. Francisco Horta. Esse aí foi 

meu pai, meu padrinho, meu conselheiro, meu irmão, até hoje.   

B.H. – Vencer ou vencer.  

M.C. – E ele foi um presidente amigo dos jogadores. Ele que comprou a casa para 

mim, ele que fez investimento, ele me contratou, ele fez o troca-troca, sabe? Ele me 

valorizou. Então... No Botafogo, eu também... eu era valorizado. Mas também o... A 

mudança de Rivadávia Corrêa Meyer para Charles Borer...Já o Borer já não gostava de 

mim, porque ele queria ser a vedete. Ele foi delegado de Polícia, e tinha uma churrascaria 

lá no Joá, ali em Grajaú. Ele morreu também. Que Deus tenha sua alma. Então, pegaram o 

meu carro, o meu Dodge Dart RT amarelo, colocaram bem em frente ao Bota...dentro do 

campo do Botafogo. Só tinha um carro dos candidatos, que era Rivadávia Corrêa Meyer e 

Charles Borer, e botaram no meu carro, que o meu motorista é que... que é de Natal, eu em 

casa, deitado, dormindo, danaram foto de Charles Borer no meu carro. Então o torcedor... 

os conselheiros vinham, a chapa de Charles Borer, aí dizia assim: “se Rivadávia Corrêa 

ganhar, Marinho vai sair”. E eu era o rei do Botafogo. Eu fui vendido duas vezes para o 

Schalke 04. Quando eu cheguei da Alemanha, no meio do campo, tinha mais de cinco mil 

cartas no meio do campo; no meio do campo todinho, mais de cinco mil carta da torcida, 

da Europa toda, do mundo todo; foto de mulher, foto de homens, aí mandavam a foto para 

eu assinar e já mandavam o negocinho... um envelopezinho já com... aquele negócio do 

Correio, aquele... Como é que chama?... 

B.H. – Selo. Selo.   

M.C. – Um selozinho. Já mandava com o selo. Aí eu pegava a foto, assinava, 

autografava...  

B.R. – Isso, quando você voltou da Copa.  
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M.C. – É, depois da Copa isso aí. Mas para me adaptar ao Rio de Janeiro então, com 

essa minha chegada ao Cacique de Ramos, aí foi fácil. Aí fui pegando amizade com o 

pagodeiro...Que a música e o futebol é junto e paralelo, os dois, porque há sucesso, há 

decepções, há tristeza, há falsidade, há trairagem, há tapinha nas costas quando você está 

bem, está famoso, está com um disco nas paradas, com um sucesso nas paradas. Aí agora 

quando pára, o sucesso, aí vem outro na frente dele, aí já não vem mais empresário. Então 

é igual ao futebol. Como diz o meu querido Antonio Marcos, nós, todos nós, eu acho que 

nós ser humanos, nós somos todos palhaços, todos somos palhaços. Até Jesus foi palhaço 

na época dele. Porque quando ele fazia... um milagre,ia fazer um milagre,o pessoal ria da 

cara dele, ficavam rindo. Então, quando a gente se veste mal, faz uma besteira, cai um 

copo, num restaurante, ou cai uma garrafa, aí você, sem querer... a pessoa de lado, ele 

começa a rir. Entendeu? Ele não respeita. Então nós somos palhaços. Todos nós somos 

palhaço. Perfeito é só Deus. Então nós temos nossos defeitos. Então isso aí eu aprendi, 

muitas coisas, então... Eu nunca levei coisa, raiva, nunca tive ódio. A pessoa me faz uma 

coisa agora, eu fico com uma raiva danada, mas daqui à uma hora eu estou beijando a 

pessoa, estou abraçando a pessoa. Passou. Então, eu queria matar, ontem, o Bruno. Mas 

hoje já estou mais calmo. (risos) Não é, meu amor? Já cheguei... cadê o homem? Quero dar 

um soco nele. Já passou isso aí. Então eu acho que a pessoa deve...tem uma raiva mas essa 

raiva não... não é se transformar em ódio, uma raiva passageira, de uma coisa que você está 

acostumado com isso, aí não deu certo. Mas às vezes não dá certo. Nem tudo é perfeito na 

vida. Nossos dedos não são perfeitos, não são iguais, nossos pés não são iguais não é?  

B.H. – Marinho, você... 

M.C. - Então eu acho que no futebol, é bem parecido com a música. Então, no 

Cacique de Ramos, quando eu aprendi o samba, quando aprendi cantar algumas música do 

Fundo de Quintal, que eu ajudei... Toda segunda-feira eu dava uma feijoada lá. O Brito 

ajudava também, o Brito ia para lá, Miranda, lateral direito, que mora em Bragantina, aqui 

em São Paulo, jogou no Botafogo. Então eu pagava do meu bolso, no Cacique de Ramos, 

toda a comida, e a bebida o pessoal pagava, cada um, fazia a cota, comprava a cerveja, 

comprava essas coisas. Eu tomava minha...guaraná ou tomava um copinho ali de cerveja, 

mas não bebia muito, não. Mas eu gostava de ouvi o pagode. Comecei a gostar de pagode. 

Que na época era só forró, no Norte. E gostava de música internacional. Mas depois, o 
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pagode, comecei a aprender, a gostar, principalmente música de Beth Carvalho ou de 

Almir Guineto, Zeca Pagodinho. E o Zeca não era conhecido ainda. E eu e Zeca, tinha uma 

roda assim de mesa, então...era repentista, então falava meu nome, de meu nome passava 

para o outro, o outro passava para o outro, e assim... E tinha que entrar, e tinha que... as 

palavras, tinha que coincidir com o ritmo do pagode não é? E ali não parava, era uma hora, 

uma hora e meia. Não é brincadeira não os pagodeiros. Então ali é tudo criativo, tudo poeta 

ali, são tudo...nasceu para isso mesmo. Então eu achava aquilo bonito. Às vezes, eu cheio 

de cordão de ouro, pulseira de ouro, aí tinha uns caras que me pegavam, saia... aí não. Aí 

tinha bicheiro também no meio. Às vezes, vinha Carlinhos Maracanã, que é de Madureira, 

Castor de Andrade, às vezes, ia, o Anísio da Beija-Flor. Conheço essa galera todinha, eu 

conheço essa galera, todinha. E somos amigo. Eu acho que o bicheiro tem seus defeitos, 

mas também tem suas virtudes, que faz o Brasil parar durante cinco dias no carnaval. Ou 

seja, escola de samba, dá muitos emprego. É uma contravenção, eles quiseram regularizar, 

mas o governo federal não quis, e inventaram Lotomania, Loto, a Sena e isso e aquilo. 

Então... Tem gente que ganha aí 54 milhões, ninguém sabe quem é o cara. Tem outro que 

ganha 70 milhões sozinho. Um país com cento e oitenta milhões de pessoas, só ganha uma 

pessoa, não é brincadeira não. E a possibilidade é de dez milhões para um ganhar. Ao 

menos oito, sete pessoas deve ganhar, mas só ganha um. E ninguém sabe... Pô. Tem um 

cara que desapareceu daqui. Já mataram o cara há muito tempo. O cara nem sabe que 

ganhou. Entendeu? O cara vivia aqui e tal... a notícia é essa. Mas... fazer o quê. Isso aí faz 

parte da vida e... Fui me adaptando ao sistema do Rio de Janeiro, fui aprendendo e... Tinha 

quatro carros em casa, no apartamento, morava em Botafogo, ali... na Praia de Botafogo, 

chamava-se Edifício... é de lado era o Rajá. O Rajá era o mata-mata, é matadouro. Do 

oitavo andar até embaixo só tinha mulher. Tudo nua. (risos).Você passava, olhava assim, 

“qual é o quarto ali?” – “É tal apartamento. Pode ir lá, que é dez reais, um exemplo, é 

cinqüenta reais”. Ficava tudo assim à vontade lá em cima. Quem morava nos apartamentos 

de lado...Eu morava no Ópera, no Cine Ópera. E na praia de Botafogo, ali, ninguém 

tomava banho, porque toda a sujeira que vinha ali da Urca, que vinha da praia de Botafogo, 

sujeira sanitária, vinha para a praia de Botafogo. E Botafogo, ali não é para... Ela é mar, é 

água salgada, mas não tem onda, então, tudo que vinha, vinha parar na praia de Botafogo. 

Às vezes, você levantava a cabeça, vinha um presente aqui na sua cabeça. Você tinha que 

mergulhar de novo para...mergulhar de novo para tentar limpar a cabeça. (risos) Então isso 
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aí eu passei. Aprendi a jogar frescobol na praia de Botafogo, eu jogava pelada com os 

caras, o cara não sabia que era eu... Eu jogava de tênis. Jogava de tênis. Ai os caras: “Pô, 

aqui joga descalço. Isso é coisa do Nordeste”. Eu digo: “Mas eu tenho medo. Nunca joguei 

na areia. Jogava na lama, na areia não. Eu posso torcer meu tornozelo, e depois? Sou 

profissional do Botafogo, eu não posso”... E de tênis é mais fácil, eu controlava mais a 

bola, batia melhor na bola. Eu não queria fazer gol, queria... E a trave é pequena. Eu não ia 

fazer gol. Queria treinar, brincar com a galera sabe?. Que o pessoal gostava muito de mim. 

Aí quando eu ia, pronto, aí animava mais, a praia enchia, enchia a praia de gente para me 

ver, botafoguense, flamenguista, vascaíno, é todo tipo. Quer dizer, eu cheguei uma época 

que as quatro torcidas, acabava o jogo, me aplaudia. Até do Flamengo mesmo que, todo 

jogo contra o Flamengo eu fazia gol, eu fazia gol. Eu comprava fiado na sexta-feira no 

supermercado ou então no... em qualquer lugar, eu sabia que o Flamengo jogava domingo, 

eu digo: “eu pago segunda-feira”. Aí o cara: “Rapaz, você é abusado mesmo. Só que é 

Flamengo. É, contra o Vasco, você não paga, você não compra fiado.” Dizia: “Contra o 

Vasco, compro não”. Agora contra o Fluminense, às vezes eu comprava fiado contra o 

Fluminense. Mas Flamengo, era garantido. Naquela época. Até os 6 a 0 mesmo, que nós 

ganhamos  no aniversário do Flamengo, eu participei de quatro gols nessa partida. Foi aí 

que Zagallo me convocou, praticamente. Foi aí que Zagallo chegou e disse “realmente, tem 

jeito não, tem que botar o homem para a seleção e levar para a Copa do Mundo”.  

B.H. – Marinho, esse apelido, Bruxo Louro, era entre os jogadores ou as pessoas te 

conheciam assim?  

M.C. – O jeito do meu cabelo. Porque naquela época, eu não penteava muito o 

cabelo, não. E eu tinha cabelo cacheado no Naútico, eu usava fitinha, inventei um bocado 

de moda aí, fitinha na cabeça para prender o cabelo, e às vezes, acabava o... eu não usava 

muito...usava pouco xampu, ia para a praia, então... Aí veio o xampu camomila, aí ficou 

legal meu cabelo, porque clareava mais, que o xampu camomila clareia o cabelo. Aí eu 

comecei a comprar xampu camomila e ia para praia, aí chegava em casa, não tomava 

banho na hora, deixava até hora de dormir. Na hora de dormir, eu tomava banho, lavava o 

cabelo com xampu camomila. Acordava de manhã, o cabelo... ia treinar, parecia que eu 

tinha pintado o cabelo, loirinho, loirinho. Então eu me acostumei com isso aí e aprendi. 

Então, a palavra bruxa, ela veio de João Saldanha, porque tinha falta, sem ângulo, eu tinha 
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que centrar para alguém cabecear, aí eu batia no gol. Até Jairzinho...todo mundo me 

chamava de egoísta. Você quer ser dono do time? E Zagallo, até o próprio Zagallo dizia: 

Rapaz, tem hora que...Você não pode bater no gol toda hora não. Eu digo: Zagallo, no dia 

que eu bater no gol a bola não entrar ou o goleiro saltar, aí você fala isso aí. Mas toda falta 

que eu bato no gol, ela vai diretamente... no goleiro, ou ele solta ou é gol. Aí falou: você 

tem razão. Quer ver? Veja, passa os gols que Ferreti fez, do Botafogo, de onde saiu, os gols 

de Jairzinho, de onde saía. Porque minha posição não era criativa de dar passe para gol. O 

Carlos Roberto era cabeça de área, baixinho. Então quem dava os passes era eu ou 

Miranda. E Miranda atacava pouco. Ele não driblava como eu driblava nem batia com as 

duas pernas como eu batia com as duas pernas. Eu era abusado não é? Que todo ataque eu 

estava perto de Jairzinho. Dizia: “Pô, vai lá para trás, rapaz, fica perto de mim não”, que 

ele queria fazer gol também. Mas eu queria fazer gol também. Quer dizer, então ficava 

aquela briga sabe? E acabava o jogo, Jairzinho fazia um gol, eu fazia um, eu fazia um gol, 

Jairzinho fazia dois, mas... Zequinha, Ferreti, Fisher mesmo. Fisher fez muito gol às 

minhas custas. Aquele argentino grande. Teve um jogo no Maracanã, Botafogo e América, 

acabou o primeiro tempo 4 a 0 para o América. Não. 3 a 0 para o América. Eu estava na 

lateral. Aí Zagallo disse: “Valtencir, você vai entrar no lugar de Marinho”. Aí eu...estava 

sentado assim, já fiquei logo puto. Jogando bem, rapaz. O time estava perdendo mas, foi 

nada gol  do meu lado, tudo falha de Wendell e falha do Brito. Que o Brito também já 

estava chegando numa idade também que...já estava parando já, já estava mais lento. E 

aquele tal de Luisinho, aquele cara da cambalhota, Luis César, do Palmeiras, ele era muito 

rápido e muito pequenininho. Esse estava no América na época. O América tinha um bom 

time. Tinha Orlando Lelé sabe? Tinha aquele Alex, do Internacional, Alex Galegão, tinha 

Bruno... é, não, Bráulio, do Inter, que jogava muita bola o Bráulio. Então o América tinha 

um bom...Foi até vice... foi campeão do primeiro turno, e perdeu para o Fluminense na 

final, eu acho. E nesse dia aí Zagallo disse: “Marinho, você vai para o meio de campo”. 

Fico na negociação, aí tirou o...parece que foi Dorinho, que era o ponta esquerda, ou foi 

Dirceuzinho... tirou Dirceuzinho, parece, ele ficou até um pouco chateado, e me colocou 

no meio de campo, aí disse: Pronto, Marinho, você agora fica livre. Faça o que você quiser 

fazer”, falou. “Agora fique no meio de campo, faça o que quiser fazer”. Eu já era 

peladeiro, eu pegava, eu ia para o lado direito, ia para o lado esquerdo, ia para ponta 

esquerda, ia para central, eu não tinha posição. Eu sabia que minha posição era lateral 
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esquerdo. Quando a bola perdia, eu voltava para minha posição. Que eu acho que os 

laterais, deve ser assim, não deve ficar limitado o que o treinador manda. Ele tem que ter 

intuição, tem que ter criatividade. Se ele não tiver essa intuição e criatividade, ele vai ser 

sempre limitado.  

B.H. – Eu perguntei por esse apelido do Bruxo Louro porque...  

M.C. – Porque eu, toda hora, batia no gol e fazia muito gol de falta impossível. Tinha 

lugar que... pô, Marinho já está inventando já. Teve o jogo Botafogo e Cruzeiro, no 

Maracanã, Raul fez, abre, pode abrir, eu bati na bola, não sei o que a bola fez que ela foi 

nessa altura assim11, feito um torpedo, aí foi subindo, subindo, subindo, quando Raul viu a 

bola já estava batendo na trave já, e voltou, Ferreti fez 1 a 0, no Maracanã. Aí Raul olhou 

assim, para mim assim, aí falou: “você está louco”. Eu não acredito que... (risos) E Raul é 

um bom goleiro. Nós ganhamos de 1 a 0 do Cruzeiro nesse dia. E outra vez foi lá dentro do 

Mineirão. Aí estava Cruzeiro e... mesma coisa, Cruzeiro e Botafogo, aí eu bati a falta, 

disse: “Raul, pode ir lá naquela trave ali, que a bola vai lá”; ele falou: “Pode bater, que eu 

vou nela agora. Agora eu pego”. Aí dei em cima dele. Mas a bola pegou embaixo da trave 

e não entrou. Aí ele... ele voou, ele foi na bola. Ele achava que eu ia colocar. Quando ele 

fez assim, eu dei no canto dele, ele voou mesmo. Aí, voou, bateu embaixo da trave, saiu, 

pronto, aí Jairzinho... Tem outro lance lá também, que eu chutei também, Raul soltou e... 

fizemos 1 a 0. Mas, já no finalzinho, Nelinho empatou, em cima de Wendell. A bola veio 

em cima dele, aqui nas pernas, e passou embaixo das pernas dele. Aí empatamos, 1 a 1. Lá 

no Rio, ganhamos. Aí classificamos para... Aí foi no Brasileiro. Que lá a gente jogava pelo 

1 a 0, a gente jogava, ou pelo empate. Aí empatamos, 0 a 0, pronto, aí classificamos. Aí sai 

Cruzeiro, a gente entrou. Pegamos o Corinthians. Aí viemos aqui, empatamos aqui, 

ganhamos lá dentro, 2 a 1. Até os dois gols saiu dos meus pés, o centro. Passou até no 

Milton Neves. Corinthians e o Botafogo, em 72, na Copa do Brasil12. Lembra? Aí veio 

Palmeiras. Jogamos aqui, eu fiz 1 a 0 no Palmeiras, de pênalti, em Leão. Aí o Palmeiras 

empatou, 1 a 1, aqui. A gente foi lá para o Maracanã, aí Palmeiras fez 1 a 0 na gente. Aí 

peguei uma bola assim... um rebote, já fora da área, com a perna esquerda, aí dei-lhe um 
                                                
11 Entrevistado indica com a mão a altura que a bola atingiu após o chute.  
12 Neste trecho o entrevistado se confunde com relação aos resultados, entre o que aconteceu no Campeonato 
Brasileiro de 1974 e o que ocorreu na Copa do Brasil de 1972, assim como no trecho que se segue sobre o 
confronto com o Palmeiras. Não fica claro se Marinho Chagas fala sobre o confronto de 1972 ou 1973.  
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cacete que a bola... e eu nem vi por onde passou. Aí empatamos, 1 a 1. Com a perna 

esquerda. E no finalzinho, aí... Nei Conceição. Eu centrei, Ferreti cabeceou, Leão soltou e 

Nei Conceição desempatou. 2 a 1 em cima do Corinthians. Já no finalzinho, aos 44. 

Corinthians jogava pelo empate. O Palmeiras jogava pelo empate esse jogo. Aí pronto, aí 

tiramos o Palmeiras da Libertadores, isso aí, foi da Libertadores que tiramos o Palmeiras. 

Aí seguimos, aí fomos vice-campeão da Libertadores. Perdemos para o... para o... 

Cobreloa, não é? Cobreloa. O time do Caseli.  

B.H. – Cobreloa é do Chile.  

M.C. – Do Chile. Do Chile. Aquele que foi campeão da Copa América em 72... Qual 

foi? Deixa me lembrar qual foi o time.   

B.H. – Em 81, o Flamengo foi campeão em cima do Cobreloa.  

M.C. – Não. Foi. Mas o Flamengo foi campeão em 81, da Copa América e do 

Mundo, mas não tinha um time argentino participando, essa época, por causa da guerra das 

Malvinas. Mas não estou tirando os méritos do Flamengo, não, porque o time, o Flamengo 

tinha um grande time. Tinha o Zico, tinha o Leandro, tinha Júnior, tinha Andrade 

entendeu? Tinha Adílio, tinha o próprio Raul mesmo. Então o Flamengo naquela época de 

81, 82, realmente era... A geração de Zico, eu tenho que tirar o chapéu. Mudou muito. E 

deram retorno ao Botafogo, de 6 a 0, deram retorno. Mas comigo, deram não. Eu jogando, 

deram não (risos). Eu fiquei 6 a 0 ainda. Não. Mas nós ganhamos de volta. Comigo, 

ganharam não.  

B.H. – Tinha perguntado do Louro, do cabelo grande, eu lembrei que naquela época, 

em 70...  

M.C. - É. Eu tinha quatro apelidos. A Bomba do Nordeste, Bob Moore, porque eu... 

O cara perguntou “Marinho, você parece Bob Moore”. Eu digo: “quem é Bob Moore, 

bicho?” Que eu não falava inglês, não é. Aí o cara me explicou. Bob Moore, rapaz, foi um 

grande jogador da Inglaterra. Era louro, assim como você, elegante pra caramba. “Ah!” – 

digo – “Então agora... Eu pensava que era porque estava xingando minha mãe, pô”.  (risos) 

Mas naquela época eu não falava inglês, falava nada, então... Hoje eu sei quem é Bob 
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Moore, claro. O time da Inglaterra todinho. Na época também, muito no centro, só queria 

jogar, jogar e... Minha roupa, se passasse um enxame de abelha eu apanhava, porque 

pensava que era uma árvore em cima de mim. Era camisa colorida, calça colorida então 

era... Os cabras riam da minha cara, ficavam rindo de mim. Me vestia mal pra caramba. 

Hoje em dia, calça colorida é moda, roupa rasgada é moda. Eu rasgava minhas calças 

jeans, eu rasgava. Lee. Eu dava um cortinho aqui, um cortinho aqui, um cortinho aqui 

atrás, aí... o pessoal “você está doido, rapaz. Calça rasgada, andando no meio da rua?” 

Hoje é moda. Tudo é moda. Quer dizer, eu inventei uma moda sem querer. Só por eu 

gostar. Quer dizer, eu não dava atenção para as pessoas. Eu fazia o que eu queria. E até 

hoje não dou atenção. Se eu estou andando feio, eu estou andando feio, se eu estou com 

dinheiro, eu estou com dinheiro, se eu estou sem dinheiro, estou sem dinheiro, estou com 

dez mil no bolso, estou com dez mil no... para mim, tanto faz, eu sou a mesma pessoa. 

B.H. – E nessa época... 

 M.C. - Então eu tive, Bob Moore, eu tive A Bruxa, por causa dos gols impossível 

que eu fazia, e a Bomba do Nordeste. Bomba do Nordeste porque tinha falta que o cara 

dizia...quando o goleiro dizia: pô, abre que... isso ai também  estava brincando. Que depois 

da Colômbia, depois da seleção, dos gols da seleção, o cara, “rapaz, tem jeito não”. Aí, 

depois que eu fui operado dos meniscos, é claro que você... a idade vai chegando... Você 

quando é jovem, não, mas... Hoje, eu... Na época, eu batia na bola, ela tinha medo de mim, 

dizia: pelo amor de Deus, não bata não, não bate em mim não. Hoje a bola diz: bata agora, 

chute. Não batia em mim naquela época, maltratava? Maltrate agora. Bata. A bola não 

chega nem do outro lado do muro ali.  

B.H. – Era mais forte que a bomba do Pepe? (risos) 

M.C. – Rapaz, eu não vou... não vou comparar. Mas... Os gols aí mostram. Mas Pepe 

chutava muito forte também, como Nelinho. Nelinho batia mais de curva.  

B.R. – Rivelino.  

M.C. – Rivelino batia forte. Rivelino batia forte, eu batia forte. Depois, aprendi a 

colocar. Tinha até alguns gols, num tempo aí, que eu... fazendo gol colocando. Depois que 
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veio a idade a você vai diminuindo. Na época que jogava, eu dava muito passe errado, 

corria muito, e você correndo muito, você não raciocina muito bem, então os passes, às 

vezes, sai errado, sai certo. Porque eu queria mesmo é não... não tabelar, eu queria mesmo 

é driblar e chutar a gol. E todo chute meu ia direção ao gol. Então, esse era...  importante 

para mim era isso. Hoje, eu vejo os atacantes, com essa bola moderna, pô, eles não sabem 

bater peito de pé, eles querem bater de lado na bola. De lado na bola, sabe que a bola vai 

subir. Peito de pé... Vou ensinar para vocês aí. É assim, meu filho, ó... Bate assim13. 

Encosta ou tira assim, no chão assim o bico da chuteira raspando na grama. Aí você vê se 

bola sobe. Ela não sobe, não. A bola bate assim de lado... E se quiser bater para a bola 

subir, você dá, mais ou menos, uns dez centímetros da bola e o pé atrás. Quer que a bola 

não suba, bota o pé perto da bola e fica ao lado da bola. Aí você bate, que a bola não sobe 

também não. E não sou professor, não, mas aprendi com o professor. Então... E vendo, 

também, as pessoas batendo. Isso aí começou em Natal. Em Natal, eu fui vendo as pessoas 

que bate todo dia falta, eu ficava observando. Quem fazia uma coisa que eu não sabia fazer 

eu ficava observando.  

B.H. – Tem aquele chute que você falou...  

M.C. – É. Aquele que dá passe para trás, assim com os dois pés, eu que... ensinei a 

muita gente. Que fazia assim com os dois pés assim, entrava... Sabe? Eu levantava a bola, 

eu tinha uns vinte movimentos de levantar a bola. Então tem gente que não sabe levantar a 

bola, principalmente em dia de chuva. Se bate de lado a bola assim, na poça d’água, assim 

de lado, a bola vai subir. É só bater de lado na bola. Precisa levantar a bola com os pés não. 

Se bater de lado, ela vai subir, aí você toca de lado assim, ou lado interno ou externo. Se é 

lado de cá, você bate aqui, se é lado de lá, você bate ao contrário, que ela vai subir e você 

vai tocar.  

B.H. – Agora isso, durante jogo, dá para calcular esse tipo de coisa?  Ou é meio 

instintivo? Você está ali...  

M.C. – Eu fazia instintivo. Mas hoje...  

B.R. – Mas aprendeu na maré, lá na...   
                                                
13 Entrevistado faz gestos com a mão demonstrando como se deve chutar a bola.  
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M.C. – Hein?  

B.R. – Mas aprendeu na maré.  

M.C. – Na maré. Isso mesmo, que eu falo não é? Porque às vezes, eu queria levantar 

assim, da água assim, e a bola ia para a frente. E você batendo de lado dela assim, ela sobe. 

Às vezes, precisa tocar de lado, não é para você bater no gol. Agora se é para bater no gol, 

não, aí você tem que levantar... e bater de lado da bola, ou então bater assim, com o pé para 

baixo, assim para baixo, que ela vai subir e vai descer. Agora se bater assim, ela vai subir, 

claro.  

B.H. – Um desses chutes de peito de pé antológico foi de Carlos Alberto Torres, na 

Copa de 70... 

M.C. – Ele bateu de lado.  

B.H. – Ele bateu de lado.  

M.C. – É, bateu de lado, é. Correu...Ele não bateu assim, com os três dedos, ele bateu 

de lado. Porque Carlos Alberto batia assim. Entendeu? Ele gostava de bater. Então ele 

pegou de... Quando a bola subiu, aí ele viu que batendo assim ia subir, aí a opção dele foi 

essa, de bater assim, de lado assim, de lado, forte. E foi lá do outro lado a bola.  

B.H. – Se diz “na veia”.  

M.C. – Na veia. Pegou na veia. Mas não veia assim no meio do pé. Pegou de lado do 

pé, como eu estou falando aqui. Então... Pouco jogador sabe disso. Então isso aí, o 

Saldanha dizia... no dia que eu peguei, fui dando pezinho até o meio de campo, eu peguei 

na água, na poça d’água... Que chovendo, ninguém queria atacar, ficava todo mundo se 

defendendo. Time pequeno, ainda mais. Aí o pessoal da defesa ficava... “Doido, passa a 

bola aqui”. Eu...pá, pá... dando pezinho, ia até o meio de campo. No meio de campo, eu 

parava a bola, olhava assim, aí levantava e virava para o outro lado do campo. Aí ou ia 

para Jairzinho ou para Zequinha. Ia para alguém que estava no outro lado sozinho. Eu 

virava para o outro lado, assim, com uma facilidade maior do mundo. Aí depois eu fiquei... 

Saldanha falava Bruxa, a Bomba do Nordeste e... E elogio não faltava no Rio de Janeiro. 
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Na época, o jornal, não saia nada comigo. Então chegou uma época que eu comecei a 

dividir com os campeões do mundo, comecei a dividir a página com Roberto Dinamite, 

comecei a dividir a página com o Zico, do Flamengo, comecei a dividir a página com o 

pessoal do Fluminense, que na época era o Samarone, era Marco Antonio...  

B.H. – A máquina tricolor.  

M.C. – A máquina tricolor. Então eu fui dividindo, no jornal. Falava em Botafogo, 

estava eu e Jairzinho ou então eu e Brito. Mas estava sempre eu na foto.  

B.H. – Eu fiz essa observação de você usar o cabelo grande, ter o cabelo louro, muito 

louro, chamar muita atenção por causa disso. Esse foi um momento de uma certa rebeldia 

de comportamento do jogador. O Afonsinho usava barba, tinha o argentino Durval, que 

também tinha o cabelo grande, você lembrou Jairzinho, do black power.Nesse... Tinha um 

sentido de contestação ou era apenas uma moda? Como é que você entendia isso na época?  

M.C. – Não. É porque...Quando eu... criei essa imagem de cabelo dessa maneira... É 

como o bigode de Rivelino (risos). Então eu acho que o... Eu, uma vez, quando fui 

treinador da Líbia, treinador no Japão, eu cortei o cabelo; cortei o cabelo e deixei ele louro; 

louro mas mais aparadinho. Então o pessoal me olhava assim, sabe, me estranhava. “Mas 

rapaz, você está diferente pra caramba. Está mais jovem, está mais bonito”, eu digo: 

“Rapaz, eu não quero ficar bonito, não, ficar mais feio mesmo”. Aí deixei crescer de novo. 

(risos) Aí pronto. Aí eu acho que isso aqui é minha imagem. Onde eu chego, a pessoa... eu 

passo, a pessoa: eu vi esse cara em algum lugar, eu vi a foto dele em algum lugar. A pessoa 

ficava lembrando. E tem gente, na Praia do Meio, passa, ou uma família, aí vai andando, 

olhando para trás. Eu estou sentado na praia, aí eu fico olhando para a pessoa, a pessoa me 

olhando (risos). Aí vai olhando, andando... Aí eu digo: “por favor, venha aqui”. Aí a 

família volta. “Quer saber que eu sou Marinho?” – “É. Eu quero tirar uma foto sua.” Digo: 

“Pode tirar, rapaz. Venha cá. Precisa ter...ficar me olhando não, tenha vergonha não.”  Aí, 

pega a família, pega a criança, pega a mocinha, aí tiram a foto. Aí... “Papai, esse que é o 

Marinho?” e tal. Aí... “É esse aí, meu filho, que eu falei que morava em Natal. Aí coincidiu 

que encontramos ele aqui.” e tal. Aí começa a tirar foto. Eu digo: “Pode tirar à vontade”. 

Não usando para maldade, tudo bem, pode tirar à vontade. E eu faço questão de chamar a 
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pessoa, sabe. Porque às vezes ele quer se aproximar mas é negado, porque, hoje em dia, o 

pessoal... não é como antigamente, essa geração. Não estou contra essa geração moderna. 

Ao contrário. Se eles ganharem milhões e milhões, eu estou feliz da vida. Como Ronaldo 

Fenômeno, que ajuda muita gente, como Gaúcho, como... todos eles, campeão do mundo, 

os pentacampeões do mundo, os tetracampeões do mundo, os tricampeões do mundo e 

bicampeões do mundo, todos eles, eu não tenho nada de ciúme deles. Ao contrário. Fico 

feliz, porque meu país cresceu no esporte, me deu oportunidade de ser treinador, me deu 

oportunidade de falar quatro idiomas, então... e de conhecer cento e dezoito países. Então 

me sinto feliz. Foi o futebol que me fez isso aí. Não foi a cultura, não foi a educação, não 

foi a saúde, não foi política, não foi empresário, não foi riqueza, não foi nada. Foi o 

futebol. E o futebol é a minha paixão e a minha vida.  

B.H. – Marinho, você se referiu muitas vezes ao carinho da torcida, que transcendia 

até o próprio Botafogo, os outros torcedores gostavam de você. Mas no período que você 

ficou no Botafogo, de 72 a 76, o Botafogo vivenciou um período sem conquistar títulos. 

Você sentiu o lado inverso dessa relação com o torcedor, ou seja, a pressão, em algum 

momento, você chegou a... Hoje em dia, existe uma hostilização mais forte. Isso, em algum 

momento, aconteceu na sua trajetória?  

M.C. – Rapaz, ao contrário. Eu não fui campeão não, mas, todo jogo, eu ganhava 

Motoradio. Eu tinha um quarto na Tijuca, que chegou até o teto de Motoradio que eu 

ganhava. Eu guardava. Eu não gostava de... Depois, foi chegando um tempo, fui dando às 

pessoas, dando às pessoas mais humildes. Subia o morro, dava para quem não tinha rádio. 

Eu parava na loja de Nilton Santos, que eu morava no prédio... Coincidência. Eu comprei 

uma cobertura que era de Pedrinho, do The Fevers. Pedrinho vendeu para Agnaldo 

Timóteo. Agnaldo Timóteo, para renovar o contrato, ele disse: “O Botafogo vai me dar o 

dinheiro, e você vai comprar minha cobertura, que era de Pedrinho, do The Fevers. Não é 

grande. É dois quartos. Mas é ali, um prédio ali no Humaitá”. Onde era a Ceasa. De lado 

da Ceasa. Embaixo da loja... embaixo do prédio tinha uma loja de Nilton Santos. Eu não 

sabia. Aí comprei. Eu estou me mudando, subindo, está Nilton Santos atendendo alguns 

clientes. Eu digo: “Meu mestre!”, ele disse: “Rapaz! O que está fazendo aqui?”, eu digo: 

“Eu vim dar um abraço e vim morar aqui. Vim ser seu vizinho. Vou morar aqui, na 

cobertura aqui’. Aí, me abraçou, eu digo: “Meu mestre, uma kombi de Conga e camiseta 
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Hering... Na época, era moda de estudante. “Uma kombi, assim com um salário... aí eu 

falei um premio meu, um salário meu – “a metade do meu salário, dá para comprar quantos 

tênis?” – “ Aí dá para comprar... dá para encher uma kombi.” Digo: “Dá mesmo?” – “Dá.”  

Eu digo: “Então eu quero. Eu quero, eu posso... eu quero que você separe. Tem muito 

Conga aí, para criança assim de dez a quinze anos, que está estudando, que vai para a 

escola, que não tem tênis, e camiseta?”  Ele sabe dessa história e o sócio dele sabe dessa 

história. E quem estava na loja sabe disso, e o morro sabe disso. Eu comprava para o morro 

de Botafogo, aquele morro que tinha ali em Botafogo, não sei qual é o nome...  

B.H. – Santa Marta. Dona Marta.  

M.C. – É. Aí fui morar na Tijuca. Eu dava àquele morro que tinha na Valparaíso, 

aquele morro que sobe, na Tijuca, ali na Valparaíso, eu vinha, comprava em Nilton Santos, 

levava para lá. Levava a kombi. Eu comprava só de kombi cheia. E dava para as pessoas. 

Entregava para uma pessoa lá, responsável, porque naquela época não existia, vamos dizer 

assim, como diz, o líder comunitário não é? O líder comunitário não existia naquela época. 

A gente dava a uma pessoa, aquelas senhoras, que distribuía, era responsável. Aí eu digo: 

“Eu quero confirmar se você entregou isso mesmo. Quero assinatura de cada família e cada 

endereço.” Aí, no outro dia, passava no meu apartamento, aí ela me dava a quem entregou, 

tudinho, endereço das casinha lá, o número, e as famílias que entregou. Um tênis e uma 

camisa. O short, não dava não. Dava só a camisa e o tênis. Que aí o short, ele não tinha 

short. Tinha short, mas não dava para as crianças. Tinha mais short de futebol. E eu 

comprei muitas... não vou dizer quantas kombis foram. Só sei que fazia isso aí. E voltando 

a sua pergunta, que você falou que... do Botafogo...  

B.H. – A pressão. Se em algum momento essa experiência de...  

M.C. – É. Que não fui campeão. Então...Mas todo jogo ganhei Motoradio e... E por 

sinal, estou na seleção dos cem anos do Botafogo sem ser campeão pelo Botafogo, sem ser 

campeão brasileiro. O pessoal queria colocar Mauro Galvão e Nilton Santos. Nilton Santos 

disse “não, eu vou ficar de quarto zagueiro e Marinho Chagas, lateral esquerdo. Ele jogou 

mais do que eu.” Nilton Santos foi que disse para Bebeto. “Então os cem anos do 

Botafogo, eu quero Marinho aqui”. Aí eu vim, eu vim de Natal, subi no bondinho lá, lá em 
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cima, fui lá, fiquei com a família dele, tirei foto com ele, cortei o bolo com ele, ele fez 

questão que eu estivesse do lado dele. Mas como tinha uma criança na minha frente, uma 

menininha, sabe, quase batia aqui no meu peito... não era minha filha, mas o pai queria que 

ela ficasse perto de mim que ele era doido por mim e Nilton Santos, então eu deixei mais a 

filha na frente, para não dizer que eu estava encostando na menina, então fiquei um pouco 

afastado de Nilton Santos, de lado assim... Eu tenho até em casa essa foto, muitas fotos 

guardadas, da revista dos cem anos do Botafogo. Então isso aí... até o pai agradeceu, o 

pessoal viu, “você vai tirar foto e bota a pessoa junto a você e aí...” Eu acho que é criança, 

deve respeitar de qualquer jeito, qualquer tamanho.  

B.H. – E hoje, na sede do Botafogo na General Severiano, há várias fotos suas. Quer 

dizer, você continua muito querido e lembrado no clube.  

M.C. – Não...É. E no dia do lançamento do livro, os cem anos, eu fui lá. Estava 

Nilton Santos. Até na feijoada dele. Eu vim de Natal só para a feijoada dele. Aí comprei a 

camisa dele. Ele ficou chateado porque eu comprei a camisa. Falei no microfone que... Na 

época, Levir Culpi era o treinador. Eu digo: “Hoje, quem deveria estar jogando era o 

Botafogo, no Maracanã aí, esse jogo, essa decisão do primeiro turno. Nós temos time para 

isso aí. Mas como, infelizmente, perdemos a partida fácil... Perdemos para os times 

pequenos e ganhamos dos times grandes. Então, pô, quem perde um ponto em time 

pequeno, é irrecuperável. Um ponto é irrecuperável. Imagine três pontos. Porque o outro 

vem e ganha, o outro vem e ganha. Pronto. Aí acabou. Já bota seis pontos na sua frente. Ou 

cinco pontos. Quer dizer, uma vitória, um empate, aí...uma vitória, aí quatro pontos, o 

outro faz...ganha aqui e ganha lá, quer dizer,  já fizeram seis pontos. Então time pequeno, 

você perdeu para time pequeno é mesmo que perder um campeonato. E com respeito aos 

times pequenos. Mas é a realidade. Agora o clássico, não, Palmeiras ganhou do 

Corinthians, Corinthians ganhou do Palmeiras, ou Santos ganhou do Palmeiras, perde para 

o Corinthians, e assim vai. Agora se vai para um time que realmente... bem aqui, dentro da 

capital... Porque o campeonato paulista, ele é engraçado. Eu acho que é pior que o 

brasileiro. Porque você não joga contra o time, você joga contra a cidade. E as cidades, são 

cidades poderosas. Você vai a Campinas, tem Ponte Preta e Guarani, você a Ribeirão 

Preto, você tem América e Comercial, você vai a Santos, tem o Santos, você a Franca, tem 

Franca, você vai a Limeira, tem... pô, um timaço. Onde você vai. Você vai a São José... Pô. 
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Onde você vai. Qualquer lugar que você for. É contra a cidade, não é contra o time. A 

torcida da capital é que vai torcer pelo seu time, pelo São Paulo. Agora a torcida de lá, que 

é corinthiano, vai torcer pela cidade, não vai botar a camisa do Corinthians, não. Já Natal é 

diferente. Joga ABC e Flamengo, aí o americano bota tudo a camisa do Flamengo e vai lá 

torcer pelo Flamengo. (risos) É. Joga América e Flamengo, aí a torcida do ABC bota tudo 

a camisa do América, aí vai lá. Do Flamengo, aí ele vai lá. É engraçado. Mas aí faz parte 

de... É cultura. E aqui não. Aqui, você joga contra a cidade. É mais difícil. Então eu...você 

vê que eu não fui campeão mas sou homenageado pelo Botafogo. E agora, vão lançar 

minha camisa agora, em agosto, vai ser esse ano agora que o Botafogo vai completar ano, 

mais um ano de vida, graças a Deus, e eu dei a idéia para o presidente de marketing, “eu 

quero a minha camisa azul, igual a de 74 contra a Holanda. Com as tiras preta, o número 

preto, com meu nome, Marinho Chagas, número 6, e eu quero – aqui14 – o melhor lateral 

esquerdo do Botafogo, do século, e melhor do mundo da Copa de 74” –, na camisa. Tanto 

na comprida como a pequena. Eles gostaram da minha idéia. Porque é uma coisa diferente. 

Porque preto e branco, todo mundo tem a camisa preta e branca do Botafogo. E o Botafogo 

nunca usou outras cores. Aí pedi azul da seleção. Aquela cor da seleção, aquele azul de 74. 

E é bonito aquele azul. Então o pessoal, todo mundo gostou. E está todo mundo ansioso e... 

já ligaram para mim para Natal, “venha provar a camisa, venha provar a camisa”. Aí eu 

queria até aproveitar, se dava para mudar a passagem, eu pagaria uma taxa, eu ia para o 

Rio, aproveitava essa passagem, ia para o Rio, já testava a camisa do Botafogo, e depois 

voltava para Natal. Mas de qualquer maneira, eu vou para Natal, depois eu venho provar a 

camisa. Vou para o Rio direto. Primeiro meu compromisso aqui com vocês, que eu tenho 

um prazer de estar aqui no Museu do Atleta, principalmente relembrando o passado e 

valorizando né aqueles que ficaram na memória do torcedor, que estão na memória do 

torcedor.  

B.H. – Então, Marinho, vamos passar para o seu período no Fluminense. Antes dessa 

transição, só te perguntar se depois da Copa de 74... Você sempre se destacou como lateral 

que numa época em que as posições eram muito fixas, delimitadas, você avançava. Você 

de alguma maneira, você burlava isso, ia para a frente e se revelou como até um dos 

pioneiros dessa concepção de ala, que é uma concepção mais contemporânea. Quando teve 

                                                
14 O entrevistado indica com as mãos o local na camisa a que se refere.  
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a Copa de 74, em que a Holanda despontou para o mundo, com justamente  uma equipe 

que todo tempo se deslocava em campo, não tinha posição fixa, a partir da Copa de 74, 

passou-se a se aceitar mais o lateral que avançava? Ou seja, você deixou de ser criticado 

por ser um lateral ofensivo?  

M.C. – É. Depois da Copa, quando a Alemanha sagrou-se campeã depois de estar 

perdendo de 1 a 0 para a Holanda... E a Holanda perdeu duas oportunidades de ser campeã 

do mundo. Em 74, com Cruyff, e em 78, com aquele Rensenbrink e aquele time, com Hans 

e com... um timaço que tinha, e dentro da Argentina. Então teve duas chances. Teve a 

terceira com o Brasil. Mas ali já foi semifinal, não foi final. Então foi duas finais que a 

Holanda foi e perdeu. E agora, a terceira agora, contra a Espanha. Então a Holanda está 

sempre surpreendendo. E é um país que não é essas coisas toda, entendeu? Mas são 

determinados, como os alemães. E a Holanda, eles manda o jogador para tudo quanto é 

parte do mundo para... Por exemplo, treinador. O Neeskens está na África do Sul, 

Neeskens está lá treinando, Rijkaard está em outro país. Quer dizer, mandam os treinadores 

para observar também, como é que... se mudou alguma coisa. Então, quando eles voltam 

para a Holanda se unem, ex-jogador de seleção junto com a comissão técnica moderna, 

junto com treinador, junto com jogador – rapaz, inventaram um tipo de jogada ali, tal país, 

assim, assim. Vamos ensaiar essa jogada aí, ver se dá certo e tal. Porque tem muita jogada 

aí ensaiada que dá certo. Mas tem muita jogada... Que você sabe que tem muito olheiro. 

Igual a espião, aquela guerra fria Estados Unidos com a Rússia, quem inventasse um avião 

moderno, o outro inventava também, igualzinho, então fica aquela briga. Então... É igual a 

futebol. Então, depois dessa Copa de 74, eu ganhar de Paul Breitner, maior lateral esquerdo 

do mundo, melhor da Europa da época, um dos melhores lateral esquerdo que eu vi jogar, 

o alemão Paul Breitner, e eu, daqui de Natal, de Natal, daqui do Brasil, perder uma copa do 

mundo, ficar em quarto lugar, e ser o melhor do mundo, (é) porque alguma coisa de 

modernismo eu fiz, alguma coisa chamou a atenção dos europeus; não foi pela minha 

beleza, nem foi porque... porque... louro, a Europa toda tem louro, tem à vontade, não é 

diferença nisso. Porque alguma coisa eu mostrei diferente dos outros laterais. E é tanto a 

prova que o Schalke 04 quis me contratar, mas cinco mil associados jogou a carteirinha no 

campo do Botafogo, que se eu fosse para o Schalke ele não ia ser mais sócio do Botafogo. 

E, naquela época, o Botafogo vivia de sócio. Hoje... Naquela época, os clubes viviam de 
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sócio. Hoje não. Hoje, sócio não existe mais, não, paga uma taxinha para entrar em campo 

só; usa a piscina de graça, toma sauna. Aquela época não, tinha que pagar, todo mês, um 

salário, para usar a piscina, para a família, para jantar, para comer. Até para assistir jogos 

no Maracanã, o sócio pagava para entrar, para assistir os jogos. Então hoje, não, hoje o 

sócio não paga jogo.  

B.R. – Você falou de inovação, Marinho. Chegou-se a falar que você, já no período 

do Fluminense, teria inventado aquilo que hoje se conhece por paradinha, no pênalti. Só 

que a sua paradinha era um pouco diferente. Aconteceu algo desse tipo?  

M.C. – Isso aí foi na final, no torneio do Botafogo, aí já foi... Não. Fluminense. 

Estava no Fluminense essa época. Fui trocado por Gil, Paulo Cezar Caju e Rodrigues Neto. 

Então, jogamos, a gente foi... a gente foi vice-campeão do primeiro campeonato carioca, 

perdemos o quadrangular... Não. Foi Vasco, Flamengo... e Fluminense. Foi. Vasco, 

Flamengo e Fluminense. Botafogo não entrou, não. Cada um ganhou um turno. Naquela 

época, era três turnos. Aí nós ganhamos uma partida, empatamos a outra. Aí o Vasco 

ganhou as duas, aí, por saldo de gols e por um ponto, ganhou da gente o campeonato. Aí, 

perdemos o campeonato, viajamos para esse torneio. Jogamos na França, em Paris, 

jogamos em Nice, depois de Nice a gente foi para o torneio Carranza. Não. Teresa 

Herrera15. É o torneio mais importante que tem da Espanha, Teresa Herrera. Não é o 

Carranza, não. Eu acho que nem... O único que ganhou foi o Palmeiras, parece, Santos e 

Fluminense, eu acho, do Brasil. Eu tenho a impressão. Ou foi só Santos e Fluminense. E 

final foi contra a Dukla de Praga, que era uma seleção da Tchecoslováquia... era a seleção 

da Tchecoslováquia. Era um timaço. O goleiro tinha dois metros de altura, a mão dele, 

praticamente, a mão de um... sabe, de um gorila, assim deste tamanho, a mão do goleiro 

(risos). Aí eu fui bater um pênalti. A hora que ele abriu o braço assim, eu não vi mais nada, 

já não vi a trave, não vi nada. (risos) Nem a trave eu vi. Quando ele fez assim com a mão... 

Aí eu digo, tenho que fazer um jeito de acabar com esse goleiro. Então...Eu vou ficar em 

pé para vocês terem a noção16. Não vou ficar tonto, não. Eu corri, passei o pé por cima da 

bola e dei...voltei o corpo. Quando eu parei, ele estava no chão, no outro lado. Aí eu fiz 

                                                
15 Trata-se de um dos mais populares Troféus de todo o mundo é disputado na cidade de Corunha na 
Espanha.  
16 Nesse momento o entrevistado se levanta e reproduz a forma como realizou a cobrança do pênalti.  
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que dava nesse canto aqui. Ele pulou para o lado de cá, dei no mesmo canto que ele estava. 

Moral da história: todo o estádio começou aplaudir, aplaudir pela jogada que eu fiz. Aí o 

goleiro começou a me xingar em tcheco. (fala enrolando a língua) Aí correu Rivelino, 

correu Pintinho, correu todo mundo em cima de mim. “Se você perder esse pênalti...É a 

final. Está 0 a 0 o jogo, seu filho da mãe, filho daquilo”. Digo: “Calma, rapaz!” Aí ouvi um 

grito lá de cima, de Horta. “Se perder, eu prendo lá no aeroporto do Galeão!” Aí digo: é dr. 

Francisco Horta, lá em cima o homem. (rindo) E era juiz de futebol. Aí digo: o que é que 

eu vou fazer? Vou ter que dar uma porrada agora, matar o goleiro. Aí cuspiu na mão, aí 

abriu o braço, começou a pular. Eu digo, rapaz, agora esse filho da mãe... eu vou ter que 

dar... (risos) Aí dei-lhe um cacete, que ele botou a mão na bola, tocou na bola ainda, mas 

não teve jeito não. Aí 1 a 0. Eu fui apertar a mão dele. Ele deu uma tapa na minha mão que 

até hoje dói, bicho, até hoje. (risos) Ele deu uma tapa na minha mão que minha mão foi lá 

para trás, quase deslocava meu braço. Aí o estádio todo começou a rir. O Horta riu. Aí 

levantou todo mundo aplaudiu, aplaudiram e aplaudiram e aplaudiram. Essa é... Aí, 1 a 0, 

pronto, aí voltei para o meu canto, a galera me abraçou, digo: “por que vocês não batem o 

pênalti, rapaz? Ficam reclamando de mim. Deixa eu fazer o que eu quero”. Eu era assim. 

Eu não pensava o que eu fazia. Eu criava na hora as coisas. Aí depois, pronto, aí...  

B.R. – Depois desse torneio na Espanha, vocês foram para a França jogar.  

M.C. – Não. Depois da Espanha, viemos embora para o Rio de Janeiro. Aí o 

Madureira inventou o carrossel igual a Holanda: impedimento, tal e tal. Treinaram pra 

caramba para jogar contra a gente. A gente estava um mês viajando. A gente foi na França, 

França, já foi a três cidades, Paris, contra o Paris Saint Germain, aí foi amistoso, 

empatamos, aí ganhamos o torneio de Nice, aí fomos para ilha de...que Napoleão 

Bonaparte nasceu, a ilha de... como é o nome da ilha?  

B.R. – Córsega. Córsega. 

M.C. – Córsega. É isso aí. Acabei com o jogo. Ganhamos de 4 a 0. Aí o dono do time 

lá queria me contratar, que eu ficasse lá. Aí Horta falou: “esse aí é minha pedra de ouro. 

Não é diamante não, é mais do que diamante. Não posso vender” dizendo para o cara em 

francês. Horta falava em francês. Não entendi nada na hora não é? É. Mas depois o cara 
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traduziu para mim, que o Horta tinha dito que eu valho mais do que diamante. Eu digo, eu 

não, a pedra... sei lá que nome aí. Aí fiquei todo feliz da vida que ele falou isso para o 

dono. Aí o dono chegou, me deu um cartão do hotel, disse: “olha, aqui você vem a hora 

que você quiser, de graça. Quando quiser vim, pode ligar, -o cara estava traduzindo para 

mim- que eu mandarei passagem para você, ida e volta, que eu vou ficar muito feliz em 

recebê-lo. Porque você deu um show, que eu nunca...” – ele dizendo – “Você foi o dono...” 

A gente ganhamos de 4 a 0, eu fiz dois gols, parece. Eu estava no meio de campo nessa 

partida. Rivelino não jogou não. Aí acabei mesmo com o jogo. Joguei pra caramba. Porque 

estava inspirado. Eu jogava porque eu gostava de jogar, minha vida era jogar. Foi... Toda a 

minha vida foi futebol. Jogar. Perdeu, eu chegava em casa mal-humorado, não conversava, 

não comia nada, não me alimentava, dormia chutando parede, com raiva. Não gostava de 

perder. Até hoje, não gosto de perder. Nada.  

B.H. – Quando você teve seu primeiro filho? Foi em que ano?  

M.C. – Rapaz, meu primeiro título foi em 70, com o ABC, em Natal.  

B.H. – Não, não. Seu primeiro filho.  

M.C. – Primeiro?  

B.H. – Filho. Filho.  

M.C. – Ah! Meu primeiro filho foi em 74. Minha filha Brisa, ela nasceu, nasceu, aí 

teve problema... Naquela época, eu tinha... garotão, queria uma ginecologista. Aí tinha uma 

mulher formada em medicina, mas ela não tinha muita experiência em parto, ela aí disse 

que tinha que ser cesariana. Porque naquela época, cesariana era uma fortuna, era 

particular. E eu tinha o plano Golden Cross, e sócio remido da Golden Cross. Mas só que o 

hospital não aceitava Golden Cross. É engraçado não é? Ela fez mesmo particular. Era dez 

vez mais do que o parto normal. Aí fez a cesariana, e não estava preparada. Tinha... ela 

tinha, na época, quinze, dezesseis anos ia fazer. Casei com ela, ela tinha quinze anos, eu 

tinha dezoito. Casei jovem demais não é? Mas eu não gostava de ficar sozinho no Rio. Aí 

levei uma empregada de Natal, que veio do interior, levei uma empregada. Aí morou com a 

gente dez anos. Aí, depois, voltou para Natal. Aí arranjamos outra pessoa. Que ela gostou 
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de um cara no Rio, que era nordestino, aí começou a namorar com o cara, engravidou do 

cara, digo, então o negócio, você tem que ir embora agora, porque não vou ficar com uma 

mulher grávida, uma empregada grávida, para ter neném aqui em casa. Aí paguei o direito 

dela, ajudei o parto dela em Natal. A gente foi lá, e somos padrinho do filho dela, padrinho, 

nós somos padrinho, lá em Natal. E hoje ela mora lá em Natal e... mora bem. Ainda está 

com o cara ainda, no interior. A gente vai lá visitar, mas... Me separei da minha mulher 

mas a gente somos amigos. Vou lá, almoço lá. Os meus filhos, todos eles estão... moram... 

Só minha filha que mora no Texas. Mora em El Paso. Ela é chefe... chefe não, é dona de 

uma loja, World Cup, que é O Mundo da Copa, que é minha loja, que eu tinha lá, lá em El 

Paso. Casou, me deu três netos, ela. A minha filha Márcia é chefe de enfermagem em 

Natal, no Hospital Memorial, chefe de enfermagem. Fala cinco idiomas ela. Porque 

estudou francês também. E é noiva de um suíço, já vive com ele já há dez...oito anos. E vai 

muito...fica seis meses em Natal, seis meses na Suíça. E é formada na Cruz Vermelha. 

Então, ela chegou em Natal, pronto, tinha logo um emprego logo, e pegou logo um hospital 

particular, Memorial, muito bom hospital, dos mais modernos, ganha bem. E meu filho 

outro é gerente da TAM no aeroporto. Ele fica na...na entrada, o pessoal vai embarcar, ele 

fica vendo algum movimento, se tem alguma reclamação e tal. Ele também... E a minha 

filha está voltando para Natal, porque está uma crise grande lá. Disse: “Painho, eu vou 

vender a loja e vou vender a casa”, digo: “Não. A casa você aluga, a loja você vende. Pode 

vender a loja. E vá lá ajeitar seu passaporte. E traga seu passaporte americano, para você 

ficar recebendo a pensão do seu ex-marido”. Que ela separou do marido dela, aí... Mas está 

recebendo do governo. Então, leva seu passaporte americano, e tem que mandar a pensão, 

todo mês, o cara.  

B.H. – Aproveitando esse gancho... 

M.C. – O governo tem que mandar. O governo é que manda.   

B.H. – Aproveitando esse gancho, que você está comentando sobre a filha que hoje 

mora nos Estados Unidos, você podia fazer um balanço de como foi sua experiência no 

Fluminense e a sua ida para o Cosmos. Em que circunstância se deu, como é que foi viver 

nos Estados Unidos, enfim, comenta um pouquinho essa saída do Fluminense.  
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M.C. – É. A entrada, já sabe, eu fui trocado por Gil, Paulo Cezar Caju, Rodrigues 

Neto, tive também como melhor do século, perdi para Branco. Foi 5 a 4. Marco Antonio 

ficou com dois pontos, eu com quatro e Branco com cinco. Foi campeão do mundo. Mas 

mesmo assim, com dois anos de Fluminense, ganhamos muitos torneios e ganhamos 

muitos turnos. Perdemos sempre na final. E na época, o Gil, Paulo Cezar... o Rodrigues 

Neto e o Paulo Cezar Caju, ele foi trocado, o Horta trocou por causa da... mais de 

indisciplina, que eles tinham na época, e isso e aquilo. E o Horta... E eu sempre pedia: 

“Horta, eu quero ir para o Fluminense. Quero, um dia, jogar nessa máquina aí”. Porque a 

maioria dos meus amigos de Natal são tricolor, e a maioria são botafoguense por minha 

causa. E muita gente foram tricolor por minha causa também, a juventude de Natal. Então 

eu pedi a ele tal. Teve um dia que ele teve essa oportunidade. Pegou Charles Borer 

chutado, bêbado (risos), que ele tomava muito uísque, o Horta: “vamos fechar agora”. Aí 

chamou a imprensa, “assina aqui”, assinou aqui, está trocado Gil, Paulo Cezar Caju, 

Rodrigues Neto, (por) Marinho e Wendell, goleiro Wendell. Pronto. Quando cheguei no 

Fluminense, pronto, aí classifiquei o Fluminense para a semifinal do brasileiro de 77. 

Ganhamos do Operário lá dentro e perdemos para o Cruzeiro, parece. Não. Perdemos 

para... É, Cruzeiro, foi. Aí chegamos na semifinal ainda, de 77.17 Aí em 78, já um pouco 

mais experiente no Fluminense, aí fizemos um bom campeonato, mas eu... (tosse) Só dar 

uma pausinha? Que eu tomo um copo d’água.  

B.H. – É. Vamos tomar aqui.  

[Interrupção da gravação] 

(O microfone continua aberto)  

M.C. – Dá licença, meu amigo. Que a gente fala, fala... Não é, meu amor? Também, 

não sou de ferro, não. Só você faz eu ficar aqui esse tempo todo, viu. Só você. (risos) 

Porque esses dois aqui não fazia não. Só você mesmo. (refere-se a uma moça que está na 

sala) Pode deixar, que eu sei a hora que parei. Pronto? 

B.H. – Quando quiser.  

                                                
17 Neste trecho ao falar sobre o Campeonato Brasileiro de 1977 o entrevistado se confunde quanto ao 
adversário em questão. Naquele ano o Fluminense não enfrentou o Cruzeiro e foi eliminado na segunda-fase.  
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M.C. – Então, quando fui (para o Fluminense), em 78, já comecei a ter mais 

experiência. E essa...  

B.H. – Desculpa. Só um minutinho. Acho que eu vou trocar a fita.  

B.R. – Você gravou até música. Vamos falar dessas músicas.  

M.C. – É. Vou também, vou chegar. É. Daqui a pouco.  

B.H. – Pode começar?  Podemos?  

M.C. – Vamos lá. Entrei para o Fluminense em 78, aí já tinha um pouco de 

experiência. E na época Pelé lançou uma marca de eletrodoméstico chamado Tama. Não 

sei se vocês lembram dessa marca. Era televisão, geladeira, fogão, tudo eletrodoméstico. 

Para vender para a Nigéria. Vendia para toda a África. E Pelé era o embaixador do Brasil 

na Nigéria, na antiga capital, Lagos. Eu sei que mudou agora. Era a capital. E na época era 

militarismo eles lá, na Nigéria. E Pelé jogou. Eu tenho essa foto com Pelé no Fluminense. 

Pouca gente tem. Acho que você já deve ter. No meu CD tem. Eu vou mandar para vocês. 

Acho que na internet também tem. Que eu dei para o pessoal, o pessoal pegou a cópia, aí 

botaram na internet. Aí eu vou até pedir direito, os meus direitos. Mas não sei quem é o 

dono! Eu ia atrás dele. Mas não sei onde é que ele mora. (risos) Só sei que veio de algum 

lugar esse cara. Mas um dia eu pego ele. O dono do Google e do YouTube. Mas de 

qualquer maneira... (risos) É. Eu pego, vou atrás dele. (ri) Aí viajamos para lançamento da 

Tama. Aí chegamos na Nigéria lá, ficamos hospedados, fiquei no quarto com Miranda. 

Daqui a pouco, em cada andar, tinha quatro soldados do Exército. Mas a gente foi com o 

Fluminense, não tinha problema nenhum. E tinha um tradutor. Em cada andar tinha um 

tradutor. Pode ficar tranqüilo que o governo é militar, para proteger vocês de alguma coisa 

contra, que tinha tomado o governo há pouco tempo, se tiver alguma coisa contra vocês já 

tem a gente para proteger vocês. E a frente do hotel parecia até um... dois tanques de 

guerra e o caramba, soldado pra caramba. Eu ia assim... rapaz, eu quero ver um galego aí. 

Mas não tinha um galego, rapaz. (risos) Mas tudo bem. Estou brincando. Aí conversando 

para lá, para cá, pronto, aí veio o jogo. A seleção da Nigéria contra...primeiro jogo, contra 

o Fluminense. Aí tem uma bola, eu tabelei com Pelé, aí Pelé tabelou para mim, eu digo 

para o negão, o negão só parou. Eu vinha de trás, dei uma chicotada, foi lá no ângulo. Aí 
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ele se jogou...botou dois pés no meu corpo. Aí eu caio com ele, vamos tudo para trás. Um 

peso daquele ali, rapaz. “Negão, não sou mais jovem não. Quer me matar, rapaz? Ô meu 

rei, quer me matar?” Aí pronto. Me abraçou no chão, aí os outros vieram por cima também, 

aí o estádio todinho começou a aplaudir. Aplaudir porque o Pelé me abraçou. Porque o 

Pelé, pô, Pelé é Pelé né bicho?  No que Pelé me abraçou, aí o estádio todinho de pé, 

aplaudindo. Aí 1 a 0. Aí fizemos 2 a 0. Eu fiz dois gols nessa partida. Aí no outro jogo Pelé 

não jogou. Só jogou só essa partida na capital, porque o presidente pediu para ele jogar. 

Ele jogou meio tempo, aí saiu, deu a volta no estádio todinho; aí pegou na minha mão 

assim, “vamos comigo”. Aí eu fui com ele, dando a volta no estádio todinho. Mas 

depois...Aí, o povo aplaudindo cada lugar que ele passava, e deixei até na porta do 

vestiário ele e voltei, porque eu era o capitão do time. Aí voltei para o estádio. Fomos para 

outra cidade. Aì ganhamos de 1 a 0. Fomos campeão do torneio. Aí ganhei melhor jogador 

do torneio. Daí Pelé, na embaixada, foi só eu e Pelé só, aí tomando seu negocinho lá, eu 

também...Aproveitei, nesse dia, tomei uma cervejinha. Já estava com uma pouca idade, já 

estava com vinte e poucos anos já, vinte e... em 78, vou fazer sessenta amanhã, você bote 

aí trinta e dois anos.  

B.R. – 26, 27 anos.  

M.C. – É. 28 anos. É. Trinta e dois anos. Não. Trinta e quatro anos faz. É. Não...  

B.R. – Mas você tinha uns 27 anos de idade.  

M.C. – 27 a 28, é. É isso aí. Já estava já... Aí tinha umas latinhas lá de cerveja do 

Brasil, digo: vou tomar. Do Brasil, na casa do embaixador...Aí estava Zoca, filho 

do...irmão de Pelé. Zoca. Aí conversando e tal, e Pelé começou a me observar e disse: 

“Bruxa...” Ele me chama de Bruxa. Às vezes, digo Negão na brincadeira. Mas é meu rei, 

que para mim será eterno Pelé. Só no sentido... não pejorativo, sentido de gíria de futebol 

que... ô Galego, ô Bruxa, e tal. A gente sempre fala no apelido, não fala o nome da pessoa. 

Mas para o embaixador não, chamava de “rei, quer alguma coisa?” – “Não. Está legal. 

Fique à vontade, Bruxa”. Aí fiquei conversando com a empregada, que é bonita também, 

(risos) mas não é empregada não, ela é disfarçada de empregada, sabe, é disfarçada de 

empregada. E o embaixador, a mulher do embaixador e mais outro pessoal, político. Eu 
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não quis ficar no meio. Eu fiquei de lado assim, mas mais pertinho, assim. Não fiquei na 

cozinha, não. Conversando com ela, e eles lá conversando. Até: “quer ficar aqui não, 

Marinho?” Disse; “não, não, não. Estou bem aqui. Fique à vontade aí”, porque estava 

conversando negócio de... para negociação, negócio da Tama. E eu sei que o Zoca estava 

no meio lá. E Zoca veio para cá. Aí me explicou. Não. Pode deixar que... estão 

conversando negócio de geladeira, quantas quantidades deve vim, televisão a cores e tal, 

tudo aqui do Brasil sabe? Moto, tal. Estavam negociando tudo, e alguns empresários com 

Pelé, alguns empresários. Fiquei lá. E Zoca disse: “Rapaz, eu já estou dando a idéia para o 

meu irmão. Tu quer jogar no Cosmos?”, eu digo: “Porra, é meu sonho.” Ele disse, “então, 

depois, vamos falar nós três. Quando a gente for embora, no carro, só nós três, a gente 

conversa.” Aí quando acabou a conversa, a reunião, meia-noite, vamos para o hotel onde 

está o Fluminense. Aí vou embora. O embaixador disse: “Marinho, qualquer coisa, se 

precisar da gente, estamos aí. Quer levar uísque, alguma coisa daqui?” (risos) – “Não, não 

quero nadinha, não. Estou bem.” Porque tinha uísque importado pra caramba lá. Tinha 

tudo lá na casa do embaixador do Brasil. Chega no meio do caminho, aí Pelé disse: 

“Rapaz, vou levar você para o Cosmos. Agora não vai exigir muito não. Não vamos pagar 

a você um milhão não. Mas dá para contratar você”. E naquela época, o mais barato do 

Cosmos fui eu. Porque eu tinha brigado com o diretor do Fluminense... Já não era mais 

Horta o presidente, já era Paulo Ribeiro que mandava, o dono da Dom Vital. E esse cara 

me suspendeu por trinta dias. Eu fui para Natal, quebraram o Mercedes dele todinho, que o 

Fluminense perdeu quatro partidas seguidas, sem eu jogar. Quebraram o Mercedes Benz 

conversível que ele tinha, caro pra caramba, quebraram o caminhão da Dom Vital, 

quebraram mesmo, lá em Niterói, que o Fluminense jogava, lá no Caio Martins. Onde 

inventaram o Caio Martins. Aí eu estou em Natal, aí ligou Horta para mim. “Marinho, é dr. 

Horta” – “Doutor, meu querido, tudo bem? Saudade do senhor. Por que não volta?” – 

“Não, não. Estou ligando... O presidente era aquele amigo dele, que morreu também, 78...  

B.H. – Silvio Kelly?  

M.C. – Daqui a pouco me lembro o nome do presidente do Fluminense.  
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B.H. – Dílson Guedes18?  

M.C. – Eu acho que era. Só sei que o Paulo Ribeiro era dono do futebol, era o diretor 

de Futebol, que mandava, que bancava de dinheiro, tudo. Então ele estava doido para 

negociar a minha saída. Queria me vender de qualquer maneira, que ele não se dava bem 

comigo. Aí Pelé vai, conversa com Paulo Ribeiro. Diz ele que foi trezentos mil dólares, 

Paulo Ribeiro, à vista, diz o Cosmos que foi meio milhão. E duzentos mil era meu. 

Desapareceu. Mas mesmo assim, o Cosmos me deu um adiantamento, um dinheirinho 

bom. E eu fiz o contrato pensando que tinha prêmio pela vitória, prêmio pelo título, prêmio 

por isso, torneio do Cosmos, e viagens internacionais, também tinha prêmio. Mas não. 

Você tinha só seu salário e acabou. E não fui orientado por Pelé, por isso aí. E não culpo 

Pelé. Eu culpo meu advogado, que ele que fazia o contrato, tudinho. Morreu também. Que 

Deus o tenha. As pessoas que me faz mal eu só entrego a Deus. Deus, está em tuas mãos e 

tu que resolve. Eu não tenho direito de falar mal de ninguém e nem tenho o direito de tirar 

a vida de ninguém. Agora o que querem falar mal de mim, pode falar, que é até bom, está 

me lembrando as coisas. Então, no carro, Pelé pensou e... de repente, chegou no 

Fluminense, lá perto, num Cadillac... Cadillac não, num Rolls Royce - de um cara que era 

amigo de Pelé, que morava em Copacabana, tal de Saad, não sei se você lembra, um Rolls 

Royce que ele tem, ali perto do Atlântico, ao lado do Maxims, na avenida Atlântica, ele 

tem uma cobertura ali. Ele é árabe. É empresário também. Aí chega Pelé no Fluminense, 

de Rolls Royce, junto com o árabe. Aí já levaram em dinheiro meu pagamento. Me 

levaram para o Cosmos, para  negociar com o Cosmos, já fui pago já. Aí peguei o avião 

com meu advogado. Aí fui lá, aí dei entrevista, todo mundo ri. Estava até com Mazinho, 

Mazinho traduzindo. Os americanos faziam umas pergunta e eu levava da maneira que 

estou levando aqui. Às vezes, na minha inocência, eu sempre falava... o que é que eu sabia 

de inglês, eu dizia I love you, I love America. Fazia love, love, love. Aí criei esse negócio 

de I love América. Aí, pô, aí todo mundo bateu palma lá. E aprendi também a falar good 

morning. Café da manhã, aprendi, I want bread, juice, eggs and coffee. Aí, aprendi isso aí, 

todo dia, juice, eggs, bread and coffee. A mulher vinha, todo dia, a mesma coisa. (risos) 

Igual o alemão que pedia feijoada todo dia. Teve um dia que ele  não... viu o feijão, não 
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passava mais. Não sabia o que falava... Feijoada. Feijoada. Então isso foi... essas 

brincadeiras minha de inglês...  

B.H. – Você morou num hotel, lá.  

M.C. – Eu fiquei no Sheraton, em Manhattan, na Quinta Avenida, ali. Não. Na Sexta 

Avenida. Perto da Broadway.  

B.H. – E foi com a família.  

M.C. – Não. Fui sozinho. E o advogado. Depois que eu levei a família. Que ela 

estava grávida. E na minha estréia no Cosmos, nós estávamos perdendo para o Strike de 2 

a 0, o time de Cubirras, de Gerd Muller, de Banks. Mas só que Banks não foi para Nova 

Iorque não. Foi outro goleiro. 2 a 0. E era a minha estréia no (inaúdivel). Setenta e duas mil 

pessoas. Aí eu faço 2 a 1 e eu faço 2 a 2 e faço o terceiro gol... 3 a 2. Foi a única vez que 

eu fiz três gols, foi... Ficou na história esses três gols, no Cosmos. Por causa do Pelé, que 

me levou do Fluminense. Aí  Paulo Ribeiro me vendeu. Fui embora, fui logo embora, 

rápido. Aí viajei com Mario Andretti, da Fórmula 1, Pelé e Fittipaldi. Quer dizer, três fera 

e uma ferinha, e um perozinho, como diz o espanhol (risos). Então me senti feliz em andar 

com essas feras toda, primeira classe, tudinho. E a minha estréia, fiz logo três gols na 

minha estréia. Então isso aí para mim... E nasceu minha filha, 19 de abril de 79. Então isso 

ai não esqueci nunca mais. Essa que foi para os Estados Unidos, está morando lá. Maísa. E 

aí acabou o jogo, aí eu venho no Cadillac do Pelé, na limusine do Pelé, eu venho para... 

Que levava a Rosie para o estádio. O Edinho, filho dele, todo...um jogo sim, um não, eu 

tinha que dar a bola para ele. Ele: “Tio Marinho, eu quero a bola, viu, quero a bola”, 

Edinho. Bem pequenininho. Aí eu tinha que dar a bola para ele. Aí o Negão dizia: “Rapaz, 

você tem que dar. Ele é seu fã”. Ia fazer o quê? Aí uma eu chutava para a torcida... eu 

pegava... Era uma bola para cada jogador, mas aí o Pelé disse: “não, dê duas para Marinho, 

porque uma ele vai dar antes de entrar em campo”. Aí queria que eu levasse a bola no 

campo e voltasse com ela do campo para dar para ele. Não queria que eu desse lá, para o 

povo ver, não. Ele tinha que entrar lá. Uma vez filmaram ele entrando. Já estava com... 79, 

sei lá, mais ou menos dez anos, doze anos, por aí assim. Aí dei a bola...dava a bola para 

ele. E uma eu chutava para a torcida. Aí a Rosie começou a gostar de mim também, o 
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pessoal, pronto. Aí nessa estréia, fiz três gols. Pronto. Aí marquei o Cosmos. Aí pronto. 

Aí... Naquela época, eu usava o short bem apertadinho. Jovem. E as americanas, elas nunca 

viram o jogador... só de basquetebol que anda de short mas o short bate no joelho dos 

caras. E a gente, no futebol, é a metade das pernas. Então elas gostavam de ver as pernas 

da gente, as gringas, as mulheres no caso. Então tinha mais mulher no Cosmos do que 

próprio homem. Era. Na época, o Cosmos... o Cosmos não, qualquer time que jogava, ia 

mais mulher para o estádio do que os homens. Que os homens não gostavam de futebol.   

B.H. – É diferente, então, de quase todos os estádios, que a grande maioria é 

masculina.  

M.C. – É. Depois, tinha o... lá em cima, tinha a festa do Cosmos, então os jogadores 

subiam, para tomar uma cervejinha, dar autógrafo. Aí, às vezes, eu queria ir para casa, não 

deixavam não. Não deixavam, não, as mulheres, as meninas me pegavam... vinham as 

gordinhas lá, aquelas papudinhas, que eu gostava de ficar do lado delas, (risos) as fofinha, 

as fofinha, como se diz, aí me pegavam assim... me queriam um bem danado, sabe? Rapaz, 

me levava presente, me levava bolo, me levava... levava a minha roupa... Eu digo: não 

precisa, não, mas... Só fazia mesmo... Aí os maridos delas, não dizia nada também aos 

maridos delas, também não via nada. Mas elas queriam bem a mim, mesmo. Aí pronto, lá 

vai aquela gordinha subindo o elevador, chegava a balançar o elevador, assim, balançando, 

quase caindo o elevador (risos). Mas foi bom. Aí, lá em cima, pronto, aí ficava... aí pega 

autógrafo. Ficava sentado, e pega, e... que eu assinasse. Tinha camisa que eu já tinha 

assinado umas dez vezes já, a camisa, rapaz. Já tem minha assinatura aqui. Mas queria que 

eu assinasse, queria que assinasse de novo, de novo, de novo. E aí aprendi a colocar best 

wishes, Marinho Chagas. Então, já aprendi a escrever isso aí e sabia a palavra o que é que 

era, então ficou fácil para mim. Daí fui aprender inglês e tal, comecei a me comunicar em 

inglês. Não foi fácil, não. Que a pessoa pensa que é fácil mas... Tem (inaúdivel), que é I’m, 

quer dizer I am, nos Estados Unidos. Que o I am é mais fácil, é eu sou, eu estou. E I’m, o 

que é que é I’m? Para quem está aprendendo inglês, fala I’m, que é I’m? Porque o inglês 

fala assim, I’m – quer dizer I am. I am.  

B.H. – Junta as palavras.  
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M.C. – É, junta as palavras. Aí aprendi, então fui aprendendo o inglês americano. O 

britânico, uma vez eu peguei um inglês, o Dennis Stewart, para entender o cara era difícil 

demais. Já o americano mesmo, eu conversava, devagar. Música de Frank Sinatra, eu 

entendia todinha já a música de Frank Sinatra. Já os músicos inglês, é mais difícil. James 

Taylor, só faltava entrar português no ouvido, porque James Taylor, pô, ele não canta, 

bicho, ele conversa. Pô. Aquilo ali é um cantor, meu amigo, ali é um... ali é um poeta. E no 

Cosmos, eu morei, pelo Cosmos, morei em Nova Iorque, depois morei em Fort Lauderdale, 

pelo Strike. Vim para o São Paulo. Aí depois voltei, para morar em Los Angeles, pelo... eu 

joguei no L.A Heat, em 86, em Los Angeles...  

B.R. – Já perto do fim da carreira.  

M.C. – É, já estava em fim de carreira já. E daí fui convidado para jogar pela, pela... 

empresa alemã. Do Brasil foi Carlos Alberto, foi Paulo Cezar Caju, Figueroa, do Chile, 

Ortiga (Ortega), da Argentina, Fillol, da Argentina, eu, me mandaram buscar nos Estados 

Unidos, que o pessoal me queria de qualquer maneira, que eu fui melhor da Copa de 74, aí 

tive que viajar de Los Angeles. Aí rescindir contrato com L.A Heat e fui para a Alemanha. 

Aí fiquei trinta dias na Alemanha, viajando em toda cidade, com... pelo time lá. Só 

brasileiro. Então toda cidade que eu... acabava a partida, eu era melhor em campo. Eu me 

cuidava muito naquela época. E estava jogando ainda no L.A Heat. Joguei, e era treinador 

e jogador, L.A Heat. E (Subiê19), jogou na Holanda, era jogador e treinador também. Então 

era nós dois que comandava, sabe. Então ele falava uma coisa, eu falava outra e tal. Então 

tinha aquele garoto americano, tudo empolgado, digo: calma, é easy, soft ball, look before 

you pass the ball, comecei a orientá-lo como é que é. Before the ball coming behind you, 

before the ball comes to you. Então comecei a ficar orientando, orientando, e daí ele foi 

aprendendo também a malandragem. Don’t forget the open eyes . Don’t forget the open . 

Don’t close the eyes quando the ball comes. Então comecei a ensinar as coisas, eles foram 

aprendendo devagarinho e ficou bom o time, o L.A.Heat ficou bom. Mas depois acabou o 

L.A.Heat. Hoje chama-se... Na época era Los Angeles Aztecs, com Cruyff. Acabou. 

Depois criaram L.A.Heat. Porque é Los Angeles Heat, você sabe o que é que é, L.A. é Los 
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Angeles. E depois criou, veio agora... é... agora é Galaxy, Galaxy não é? Galaxy Los 

Angeles.  

B.R. – Los Angeles Galaxy.  

M.C. – É. Mudou de nome também. Já é outro time já. Aí ficamos na Alemanha 

todinha. Pronto. Aí, Toda cidade que eu ia, recebia um álbum, recebia... a seleção da Copa 

de 74, vinha, assinava minha foto lá. Aí tinha algumas páginas da Fifa lá, eu assinando 

umas fotos minhas. Tinha revista alemã. Aí, nessa época, ganhei, da revista Bravo, um 

troféu, um índio todo de prata, quase dois quilos de prata pura, três, quase três quilos de 

prata pura. Como segundo maior jogador da Copa de 74. Estava lá guardado. Aí 

aproveitaram e me deram. Aí eu fui para a revista, sai na capa da revista Bravo, chama-se a 

revista, Bravo. E graças a Deus deu tudo certo na Alemanha, nos Estados Unidos. Aí 

depois, em 88, eu vim em 87 para o Brasil, aí peguei a família, digo: olha, vou para os 

Estados Unidos. Vou embora, vou morar nos Estados Unidos. Aí fui para o Rio, tirei o 

passaporte da família todinha, trouxe a família para o Rio, deixei no hotel... aliás, no 

apartamento do meu advogado, que era vivo ainda, uma cobertura ali na Atlântica...Que 

era meu e dele o apartamento. Ele morreu, vendeu tudo, aí os filhos ficou com tudo 

também. Quando eu fui atrás da minha parte, já era. Mas o que eu perdi, também Deus me 

dá em dobro. Não adianta você ir atrás do que perdeu. Perdeu, perdeu, acabou. Roubou, 

roubou. Não adianta você ir atrás. Vão os anéis, ficam os dedos. Assim dizia minha mãe. E 

é verdade mesmo. Quanto mais me roubam, mais Deus me manda mais coisa. E essa é uma 

delas, essa aí é uma delas, estar aqui com vocês. Então...  

B.R. – Aí você voltou para os Estados Unidos como treinador já?  

M.C. – Já como treinador e para morar. Aí fui morar lá em Lhasa20, lá no 

Massachusetts. Aí fiquei um ano em Massachusetts, sem a família, porque lá, o inverno lá, 

cobre sua casa. Aí não levei a família não. Quando chegou no inverno, aí eu fui para Nova 

Iorque. Também estava nevando também. É pertinho de Nova Iorque. Aí fui para Dallas, 

peguei um ônibus, três horas, três horas e pouco de ônibus, já levei um... aí já tomava 

minha Budweiser, já tomava minha lightizinha, devagar. Aí levava umas seis Budweiser 
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dentro da minha bolsa, aí pronto, tomando minha cervejinha no ônibus; chegava em Nova 

Iorque, ficava na 46, num hotel em frente, um hotel ali, Hotel Astoria, ali perto ali... Parece 

que acabou. Onde tem as festas brasileira. Era tudo lá no Astoria. Aí... Ia no Via Brazil, 

que é do Luís, um mineiro. Ia no Via Brazil, na 46. Aí tinha uma família mexicana. Só 

médicos. Umas dez famílias mexicanas. Aí Luis foi, traduziu para o mexicano, que eu era 

o Marinho, melhor do mundo da Copa de 74, tal, aí pronto, aí o mexicano se levantou, 

Francisco... Era camarão, lagosta, tinha tudo na mesa dele lá. Eu queria comer dobradinha 

ou feijoada, que Luis sabia que eu gostava de dobradinha ou feijoada, então já estava 

pronta minha dobradinha. Aí os mexicanos se levantaram, disse: não, você vai...Aí Luis 

falou: “Rapaz, você tem que ir para lá. Esqueça a dobradinha, a rabada aqui, o cozido aí, 

deixa aí, porque... outro dia você come. Porque hoje, eu não vou perder esses fregueses 

não, por causa de você, não. Você vai ser o cara aí que vai me ajudar.”  Aí pronto, fiquei lá 

com os mexicanos. Aí pega tirar foto pra lá, foto pra cá, fazer pergunta. Aí, tem o 

Memorial Hospital  em El Paso, aí estava o dono do hospital, o presidente do hospital, e os 

médicos lá, alguns médicos de Juárez, que moram nos Estados Unidos. Que Juárez é 

fronteira de El Paso, o estado é Chihuahua. Onde houve esse negócio de... Ali, não é fácil 

não. Na minha geração não estava... era mais calmo. Agora não, agora está difícil. Até 

minha filha está com medo, quer vir embora por causa disso. E nessa hora aí, o dono do 

hospital falou: “Você quer morar em El Paso, no Texas? Eu lhe arranjo apartamento, todo 

mobiliado para você, com três quartos para sua família, arranjo escola, arranjo carro, tudo 

para você. E ainda damos um salário para você, particular. Depois empregamos você na 

universidade. Por enquanto, você vai, ensina futebol para nossos filhos,  para as crianças de 

El Paso, que a gente paga seu salário. Você ganha quanto lá?” Aí eu digo: “Não ganho 

muito, não, mas dá para viver. Ganho três mil dólares”. “Nós pagamos três mil dólares a 

você.” Mas ganhava porra nenhuma. Eu ganhava mil e quinhentos dólares só. Aí falei três 

mil, por... para dizer três mil não é? Três mil mais casa, mais tudo pago, carro, tudo. Eu 

digo: vou embora. Cheguei lá no meu apartamento... Digo: Quando você quer que eu vá?”– 

“Amanhã, se quiser, vai com a gente já.” “Mas eu tenho que ir para Massachusetts, pegar 

minha roupa, tudinho.” Então faz o seguinte... Aí pegaram mil dólares, “está aqui, mil 

dólares para comprar a passagem Dallas... de Dallas não, Boston a El Paso. Eu digo: 

Boston a El Paso? Aí fui ver a passagem, digo: quanto é que... Aí Luís falou: não, não dá 

nem seiscentos dólares, Marinho. “Tem vôo direto?”. “Se não tiver vôo direto, é com 



Transcrição                                                                                               

 
escala, não tem problema. A gente espera você amanhã. Pode ir amanhã ou depois de 

amanhã. Não tem problema. É só você ligar para a gente”. Aí deu os telefones dos 

médicos, do hospital, uma porrada de telefone. E telefone ATT é fácil demais. MCI, 

também é fácil demais. Aí telefonei. Eu digo: “Eu vou amanhã. Não posso ir hoje não 

porque tenho alguns coisas a fazer, tenho que me despedir do presidente, os jogadores quer 

dar uma festa para mim”... A gente foi campeão da liga, campeão do torneio. Eu fui 

treinador e jogador, e os portugueses fizeram uma festa muito grande. O mais 

homenageado fui eu, como treinador e jogador. E depois foi campeão, pronto, ai quiseram 

renovar meu contrato. Mas com essa proposta de meus filhos estudar, ia aprender duas 

culturas, ia aprender inglês e espanhol, então, eu digo, rapaz, eu vou para lá, não vou trazer 

para aprender só inglês. Aí peguei meus filhos, a minha família, que eu era casado ainda, 

levei para El Paso. Então eles estudavam espanhol e inglês. Pronto. Quando saí de El Paso, 

meu filho terminou o high school, a minha filha terminou o high school, e o outro terminou 

o high school, todas três. Aí ia para a universidade. Aí trancaram. Aí quiseram...Mas tudo 

tem green card já, todos os três. Então eu acho que a minha riqueza está aí, nos meus 

filhos. Eduquei. Que acho que deixar nossos filhos abandonado, aquele que tem condições 

e não tem condições, primeiro fazer a vida deles, depois fazer pela nossa. E a gente se vira 

não é? Assim como diz, quando a gente perde nosso pai e nossa mãe, a gente perde os 

braços e perde as pernas. Então... Quando perdemos um filho, é a mesma coisa.  

B.H. – Marinho... 

M.C. - Então isso aí me ajudou muito. E morei em... terminar meu raciocínio. Aí 

morei em Massachusetts um ano, aí fui para El Paso, fiquei oito anos sem vir ao Brasil. 

Morei dez anos em El Paso, de 88 a 98. Aí...Já viajei muito. Fui para os cinqüenta anos de 

Pelé, em Milão. Em cinqüenta anos de Pelé, eu estava em El Paso, aí Rildo me ligou de 

Los Angeles: “Marinho. Querem você lá nos cinqüenta anos de Pelé. E nós vamos viajar 

toda a Itália”. Os amigos de Pelé contra a seleção, também de veterano, também italiana. 

Cada cidade, tinha um jogador de seleção, ele jogou. Aí tinha aquele ex-jogador, Riviera, 

Riva, aquela turma todinha. Tinha aquele Zolf. Cada cidade que a gente ia tinha um 

jogador de seleção representando a cidade, a seleção italiana. E jogou a seleção do resto do 

mundo, que é a seleção mundial, melhor do mundo, contra o Brasil. E Neto era meia 

esquerda, Neto. E Pelé jogou meio tempo. Aí Neto entra, dribla dois, aí o goleiro sai, Pelé 
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está sozinho, pedindo a bola, aí Neto chuta, o goleiro espalma para escanteio. Pelé olhou 

para ele, começou a xingar. Eu olhei assim, Neto falou: “vá atrás de Pelé”. Achei aquilo 

engraçado demais. “Neto, você não tem jeito, não”. Mas foi bom demais aquilo ali. Eu 

disse: “Rapaz, o rei merecia aquele gol aí, porque ao menos fechava cinqüenta anos com 

aquele gol”. Foi lá em Milão esse jogo aí. Então depois voltei para El Paso. Aí pronto, aí já 

tive um contato já de trabalhar em Malta, na ilha de Malta, e tive um contato de trabalhar 

na Líbia. Eu achava que Líbia era o Líbano. Eu digo, rapaz, não vou, não. Aí tem muita 

guerra, não vou não. Mas Líbia não, a Líbia não tem... Kadafi nem nada, era só...só paz e 

comida à vontade. Tinha cuscuz à vontade. Não é cuscuz nosso, não. Aquele  cuscuz de 

panela, sentar todo mundo, aí para cruzar as pernas, neguinho, operado do menisco, era 

difícil demais. (risos) Botava as pernas na parede, uma cadeira, eu vinha encostando assim 

no ombro, porque não dava para sentar não, com os caras, não.   

B.R. – Na Líbia, você treinou time ou seleção?  

M.C. – A seleção da Líbia.  Em Malta, eu trabalhei em Valletta Em Gizra ,  Valletta. 

Aí fiquei na Líbia. Quando tinha o Ramadã, que...   

B.R. – Isso foi começo da década de 90, na Líbia?  

M.C. – Não. Eu fui para a Líbia em 90 e... Foi no dia que realmente, no outro dia, 

houve o embargo dos americanos. Fui no dia 13 de abril de 92. É, 92. No dia 15 de abril 

teve o embargo. Eu cheguei na Alemanha para ir para a Líbia, aí tinha Munique – Trípoli, 

aí tinha um bocado de cara me filmando sabe? Me filmando, e eu andando, tranqüilo, 

sorria para a câmera assim, os caras me filmando. Mas era a polícia federal, mesmo, para 

ver se eu era um... que ia ter o embargo. Aí depois foram descobrir que eu era Marinho e 

tal, e depois vieram tudinho me abraçar e tirar foto comigo, os policiais federais. Quer 

dizer, me filmando para viajar para a Líbia, com medo, saber quem eu era. E minha mala, 

um bocado de cachorro passando perto da minha mala. Tô nem aí. Tomando meu chopinho 

ali, sentado, não tô nem aí. Eu estava em casa, cabeça erguida, não sabia negócio de 

política também. Conheci Gadhafi, nem sei se era Gadhafi, se era... Nem sei se mataram o 

original Gadhafi. Nem sei se mataram o original, porque... também, se mataram Saddam 

Hussein, não sei, porque tinha quatro Saddam Hussein igualzinho (risos), com cirurgia e 
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tudo, tinha quatro Kadafi, com cirurgia e tudo que ninguém sabe quem é o original. Então 

só sei que...Só sei que andei num carro ali que ficava cheio de granada e bomba. Eu digo: 

Pá. Eu estou aonde? (risos) De paletó, gravata. Agora engraçado que quando o ministro 

dos Esportes chegou para me pegar em Trípoli, na capital, pô, o cara veio, o sapato todo 

estragado, umas roupas toda...Todo... O cara apertou minha mão, aí o cara veio, traduziu, 

“esse é o ministro”, para ver o que é que eu falava. Eu vou, “muito prazer”, e abracei ele, 

abracei, conversei, beijei no rosto, ele beijou no meu rosto, aí fui no carro dele. Entrei no 

carro, botava um pé, descia, metade do meu pé descia, no carro dele. Digo: pô, acho que 

vou cair aqui do banco com tudo. O carro quase a cem quilômetros. Não. Carro todo velho, 

aquele carro... Mas tudo bem. O ministro e tal...Chegou na casa do homem, a entrada, era 

tudo quebrado, o portão, o muro, tudo sujo. Quando entrei na casa do cara, tudo de ouro, 

tapete, tudo bonito pra caramba. Aí ele olhou para mim assim, aí o tradutor falou: “Rapaz, 

ele gostou de você. Porque todo treinador que chega não abraça ele, acha que ele é 

qualquer pessoa. Ele é o ministro do Esporte, esse cara aí”. Dizendo assim. Não falou cara. 

Esse meu ministro. Mas o cara era muçulmano também, o tradutor. Morou no Brasil, 

Minas Gerais, já para aprender português para (eventualidades21), estudou aqui. “E ele 

gostou muito de você. E amanhã você vai conhecer o vice-líder, (Gelute22), e vai vim 

também o presidente (Tarrade23), que é o secretário de Esporte, para lhe contratar. Que 

aqui tem mais de oitenta currículo de treinador”. Iugoslávia, Tchecoslováquia, brasileiro, 

russo, tudo que é lugar tinha. E o seu currículo daqui é universitário e treinou o time lá. 

Mas como você deu apoio a nosso pessoal que estava na Universidade de UTEP... Porque 

tinha cinco líbio para jogar com a gente, mas com é da Líbia, os americanos faziam 

embargo, aí não queriam colocar o jogador... os americanos já estavam pensando em fazer 

o embargo, já estava brigando já, Kadafi com os americanos, e aquele avião da 

Panamerican que tinha caído, que os líbios que derrubaram, a bomba rodou a Europa 

todinha para explodir na Escócia24, aí então os americanos, com líbio não tinha 

oportunidade. Para estudar, vinha. Mas também, os olhos, tudo em cima dos caras. Aí eu 

peguei, comecei a brigar. Os caras jogavam demais. Jogavam bem. Os líbios jogam 

demais, têm muita técnica de futebol. E jogam bem. Mas são preguiçosos para treinar. 

                                                
21 Mais próximo do que se pode ouvir.  
22 Nome sujeito à confirmação. 
23 Nome sujeito à confirmação.  
24 Aqui o entrevistado refere-se ao atentando de Lockerbie na Escócia em 1988.  
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Agora no campo, jogam demais, corre demais. Não bebe, não fuma, é só café e filho, café 

e filho, (risos) e transar, pode ter cinco mulheres os muçulmanos. Aí pronto, eu digo: 

rapaz, eu quero, ao menos, dois jogador no meu time, eu quero um centroavante e quero 

esse meio de campo. Jogavam demais os dois caras. Aí teve um jogo lá, importante lá, 

rapaz, aí, nós perdendo de 1 a 0, aí eu digo para um diretor: “Ou você me tira como 

treinador ou você bota esses dois caras para jogar”. E nunca jogavam. Ia no banco, porque 

eu pedia. Aí entrou os dois líbios. O cara não meteu três gols para mim, o centroavante? 

Quando acabou o jogo, rapaz, eles me abraçavam, me beijavam. Pronto. Mas daí comecei a 

tratar bem os caras. Já tratava bem já, antes. Aí daí que houve a oportunidade de... Eu 

viajava para (o jogo) do Pelé, e foi um cara se comunicar comigo, ver se eu queria treinar a 

seleção da Líbia. Mas eu ia lá para conhecer e conversar com as pessoas. Eles queriam me 

conhecer pessoalmente, saber meu comportamento. Porque eles, alunos, falavam com ele: 

pô, um bom treinador, é uma pessoa muito boa, muito... deve ter falado – muito humilde, 

humano. Deve ter falado isso. Porque eu passar na frente de setenta treinadores, currículo, 

tudo internacional, já treinador já de time europeu, de time de seleção, eu chegar assim sem 

nada, treinar a seleção da Líbia... Está certo que não tem nome. Mas disputa a eliminatória 

da África, disputa... não disputou a Copa de 94 porque Kadafi não se dava bem com África 

do Sul. Aí botaram a África do Sul. A Fifa botou de propósito, por causa dos americanos, 

forçou, aí o Kadafi tirou a seleção. Aí eu tive que vir embora. Me pagaram tudo 

direitinho... Estão me devendo ainda mas... depois, vou no consulado aqui de São Paulo 

cobrar deles. Agora não. Deixa entrar o governo socialista. Mataram o homem não é? meu 

amigo. Meu amigo ele é, porque me ajudou e...me tratou bem, tratou bem minha família, 

me deu a escola americana lá dentro, ensinou um pouco de árabe para meus filhos, então... 

Já falava inglês, já falava espanhol, já falava português, já falava... agora, um pouco de 

árabe, pronto, aí já veio já um pouquinho. Só que não se dedicaram muito ao árabe, não. 

Mas eles entendem um pouco.  

B.H. – O ano passado, quando estourou essa crise na Líbia, o então técnico da 

seleção era brasileiro também.  

B.R. – Marcos Paquetá, se eu não me engano.  

M.C. – É, não é?  
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B.H. – Teve de voltar porque... início da guerra civil.  

M.C. – É. Não. Quando eu cheguei na Líbia lá, teve um problema lá de... aí o Kadafi 

pegou disse: pega o... Treinador em árabe é mubara. Mudera. Mudera. “Pega o mudera aí – 

aí fala em árabe – pega o mudera aí e leva para o consulado”. Aí colocaram um bocado de 

carro do Exército para me proteger, eu e o embaixador do Brasil. Foi uma briga interna que 

houve lá, sabe. Não. Foi lá em Bengasi, onde começou...Tudo começou em Bengasi, que é 

a segunda capital da... Trípoli é a capital da Líbia, e Bengasi começou... Kadafi começou a 

matar pessoa em Bengasi, ele e Gelute25, que é o vice-líder. Começaram lá. Depois, 

mataram rei, mataram rainha, mataram os príncipes, mataram todo mundo. Porque lá era 

governado pelos países... pelo como eles chamam... é o nome do rei, nome da rainha, não 

me lembro o nome deles. Mas não era militares. Militares só controlavam. Como a 

Inglaterra, a rainha Elizabeth que manda na Inglaterra.  

B.H. – E nesse período que você morou nos Estados Unidos, dez anos, depois, uma 

pequena diáspora pelo mundo, conhecendo, como treinador, o seu contato com seus pais 

como é que foi nesse período? Você manteve? Com seus filhos?  

M.C. – É. Eu perdi meu pai em noventa e... Eu estava em El Paso, no Texas. Eu 

estava viajando com a seleção. Quando eu cheguei, que me deram a notícia que meu pai 

tinha morrido, não me deram na hora não, e depois, a pessoa que recebeu o telefonema, lá 

da universidade, não entendia português, falava espanhol, então me disse uma coisa que... 

seu pai... eu achava que estava passando mal. A mulher me traduziu para mim, espanhol, 

eu achava que estava passando mal meu pai. Aí eu telefonei para casa. Cheguei para casa, 

“não, seu pai morreu já faz dez dias já, já teve a missa de sétimo dia”. Pronto. Aí comecei a 

chorar, pronto. Eu digo: “Vou viajar então.” – “Não, não venha, não, não adianta vir que já 

passou o sétimo dia.” Mas mesmo assim eu viajei. Quando deu dez dias aí... um mês, a 

missa foi de um mês, eu fui. Eu peguei o avião, vim até o Rio, do Rio fui para Natal. 

Assisti a missa dele, fiquei dois, três dias lá, depois voltei para El Paso, onde estava minha 

família. Depois, vim morar em Natal, e minha mãe morreu faz três anos, minha mãe. Mas 

em todo país que eu viajava eu ligava para eles, não deixava. Mesmo na Líbia, com 

dificuldade de telefone, que para... Toda ligação era controlada pelo governo, então eu 
                                                
25 Nome sujeito à confirmação.  
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tinha que ir para uma cabine na casa de um secretário ou de ministro e, da casa dele, eu 

ligava para meu pai; falava uma hora, duas horas, três horas com a minha família. Não 

tinha problema. Agora da rua, não tinha jeito de falar. E telefone orelhão só tinha em 

Malta. Em Malta, um cartão, eu comprava cem dólares de cartão, durava dois minutos, 

para ligar para o Brasil. Cem dólares. Então... Que Malta é uma ilha, não tem nada, só tem 

turismo mesmo, e europeu. Quem bancava Malta, quem bancava era Kadafi. E com essa 

morte dele agora, não sei o que vai acontecer com Malta. Porque Malta não tem nada de 

plantação. É uma ilha pequena, não tem nada. Só tem a cultura, mesmo, de Jesus, aquela 

vida de Jesus. Porque todo filme bíblico é filmado em Malta. Mesmo a época de Jerusalém, 

na época de Jesus, todo filme. (Rai Uno26), esse filme que tem a... Eu tenho vários filme 

bíblico em casa, que eu assisto... Eu gosto muito de filme bíblico e de caubói. Quando 

estou um pouco agitado eu boto a vida de Simão27, de Pedro, de José ou de Jesus mesmo, 

então a gente relaxa um pouco, fica meditando, então acaba a raiva, acaba a depressão, 

pronto. Sempre eu gosto de ver filme bíblico. Quer dizer, eu leio, praticamente, a bíblia 

pelo filme. Eu tenho mais de cinqüenta filme bíblico. 

B.H. – E ser treinador... 

 M.C. - De caubói, nem conto. Caubói... Meu sonho realizou. Eu conheci El Paso, 

onde o mexicano assaltava e fugia para o México (risos), Rio Grande, aquele que passava 

os soldados, Juárez, Chihuahua, Novo México, Las Cruzes, onde morreu Billy Kid, tem 

mesmo bar lá, mesmo jeito... Paguei cinquenta dólares...cem dólares paguei para botar a 

calça de caubói, duas pistola, camisa caubói, chapéu de caubói, entrei no bar lá, abri a 

porta assim, a mulher dançando... (risos) Aí o cara... digo: one whisky – o cara jogava 

assim... pá - parava o copo. Mesma coisa. Eles ficavam filmando. Eu tenho esse 

videocassete. Aí perdi esse videocassete. Aí minha mulher também entrou também, meus 

filhos, tudinho, tudo fantasiado de caubói. Las Cruzes vivi disso aí, Las Cruzes. É uma 

cidade pequena, no Novo México. Conheci Albuquerque, que é a cidade do Novo México. 

Que o Arizona todinho, tudo pertencia ao México, então o pessoal fala inglês e espanhol, 

inglês e espanhol. Onde você vai, ele fala inglês e espanhol. Ali em Chihuahua...aliás, 

                                                
26 Aqui provavelmente o entrevistado faz uma referência ao canal de televisão italiano Rai (Uno) que era 
transmitido para Malta.  
27 Neste caso provavelmente o entrevistado refere-se a Salomão.  
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Novo México, você vai a Las Cruzes, você vai a Albuquerque, você vai a Arizona, você 

vai a Tucson, onde você chegar ali, na região de... até Dallas mesmo, até Dallas, o pessoal 

fala espanhol. Muito fácil. É a segunda língua dos americanos. Primeiro inglês.  

B.H. – E ser treinador no Brasil, você cogitou a possibilidade?  

M.C. – Eu treinei o Alecrim, em Natal, em 80... Não, em 2000. Em 2000, eu treinei o 

Alecrim. Ganhei do ABC, ganhei do América. E cheguei a disputar a final do turno com o 

Corinthians de Caicó. Na época que o Caicó foi campeão natalense. Ganhou do ABC, 

ganhou do América. Mas a realidade era para jogar contra o América, e não contra o 

Corintians de Caicó lá em Caicó. Era muito difícil. É muito difícil, porque o Caicó tinha 

um time bom, um deputado é que comandava, deputado federal, que mandava, que é Alves 

Dias, e tinha dinheiro. O meu time não tinha nada. Eu que comprava a bola, eu que 

comprava sacolão, eu que comprava...fazia vale para os jogadores. Entendeu? Hoje não. 

Hoje, o Alecrim hoje está com alguns empresários, aí já há interesse de pegar o jogador e 

vender. Eu tinha seis jogadores para negociar. Já estava trabalhando em cima deles já. 

Tinha um lateral esquerdo, tinha um meia esquerdo, tinha um centroavante muito bom. 

Tudo garoto novo, dezenove anos, vinte anos. Eu peguei quatro do juniores e coloquei no 

time principal, aí comecei a ganhar umas partidas, começaram a aparecer os meninos. Aí 

os diretores antigos, já de olho nos meninos, quando eu fui... cadê fulano de tal, cadê 

sicrano, beltrano?  - quando eu fui ver, já está em Recife, já foi vendido, um para o Santa 

Cruz, outro para Maceió, outro para Fortaleza e outro para Sobral. Venderam os quatro 

sem eu saber, sem me consultar, nada. Aí deixei o clube, não quis mais não. Aí viajei para 

o Rio, abri um centro de treinamento para ex-jogador, para jogador de futebol que os 

clubes mandaram embora. Por exemplo, Flamengo dispensava quatro, cinco jogador que 

não tinha nome, já profissional, eu pegava esse pessoal, lá em Nova Iguaçu, eu com Pedro 

Tessiolani28, então... não é Pedrinho aqui do Palmeiras, não, tem outro Pedro, que era 

comandante da Marinha. Nós tínhamos um campo, aí o pessoal chegava, que não tinha... 

profissional mas não tinha local onde empregar. Eu começava a treinar os jogadores. E 

ficava ligando para os clubes, Rio Grande do Sul, São Paulo, interior, aí comecei a mandar 

os garotos, desempregados, que tinha família, casado, comecei a mandar. E não ganhava 

                                                
28 Nome sujeito à confirmação. 
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nada com isso. Às vezes, um me dava mil dólares...dava mil reais ou dois mil reais. Mas eu 

queria empregar o pessoal. Para não ficar parado. Aí pronto. Aí deixei Pedrinho tomando 

conta, aí voltei para Natal. Porque Nova Iguaçu, o pessoal me respeitava, os bandidos me 

respeitavam, todo mundo me respeitava, porque eu sabia... Eu sei chegar e sei sair, não é, 

em qualquer local. Aí então, quando via a pessoa, já tratava bem. Os filhos, todos eles, 

tratava tudo iguais. Tem jogador que era viciado, mas... pô, tinha família, que queria jogar. 

Não me interessava o vício dele, me interessava é dentro do campo. Quando eu vi que 

tinha talento, aí começava a fazer ofício, tinha que fazer ofício, tinha um médico e tinha 

um massagista, tudo de graça, para me ajudar. E ainda tinha ainda o prefeito lá – depois foi 

esse Lindenberg, do PT, que ganhou. Que eu dei uma força a ele. Jovem. Ganhou, disse: 

“Marinho, vem para cá, que você vai trabalhar comigo.” Eu digo: “Lindenberg, eu tenho 

que ir para Natal. Eu tenho que voltar, porque estou com saudade da minha família e tal, e 

minha mãe também está doente, eu tenho que voltar para Natal.” Aí peguei minha mãe... já 

fiquei quatro anos com ela ainda, ela na cadeira de roda. Então eu ficava na casa da minha 

irmã. Não dava banho, não. Não dava banho não, porque começava a chorar e... Aí virava 

as costas. Então acho que até hoje, está no meu coração e está no meu quarto lá a foto dela 

e... E meu pai também. Que foi os dois que me...sofreram muito por mim, batalharam 

muito. A vida é isso mesmo. A vida, a gente tem... tem que ter emoção quando fala nos 

nossos pais. Quando a gente ama, não tem idade, não tempo de você sentir um pouco de... 

assim de tristeza. O importante é que você sente. Aquele fala do pai e da mãe e não sente, 

aquele que mata pai e mãe, isso aí não tem perdão. E aquele que tira sua própria vida, isso 

daí também não tem perdão. Que Jesus diz, quem tirar sua própria vida não será perdoado. 

Então eu acho que, tanta vida pela frente, para que suicidar? Para que se matar? Ficar se 

drogando, dormindo no meio de rua, sem comer. A pessoa tem cem quilo, daqui a pouco 

está com vinte quilo, quarenta quilo, trinta quilo, por causa de pedra, por causa disso, por 

causa daquilo. Quer dizer, mal dormido, nem sabe quantas bactéria tem ali. Então... fazer o 

quê com essas pessoas?   

 B.R. – Só voltando um pouco. Queria que você falasse da sua volta ao Brasil, ainda 

para jogar pelo São Paulo. Porque você chegou a ser eleito o melhor lateral esquerdo do 

país.  
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M.C. – É. Quando eu saí do Strike, que eu vim para o São Paulo. É. Rapaz, foi... 

Passei cinco anos em São Paulo, passei cinco anos maravilhosos em São Paulo. Eu acho 

que foi o melhor... com aquele Casal Del Rey, com aquele menino...Jorge Salma, aquele 

que é dono da Vigorelli, muito bom, muito bom diretor, Galvão, que é dono do banco... era 

dono do banco... presidente Galvão, presidente Da Lora, que era dentista. Eu peguei dois 

presidentes maravilhosos, peguei a diretoria maravilhosa, peguei os roupeiros, o 

massagista que morreu, que era de Campinas, seu Hélio, peguei Tiãozinho, massagista. 

Então essa turma todinha, eu sinto saudade dela. Mas, fazer o quê? O mundo é assim 

mesmo. Tem que ter renovação. E hoje, futebol hoje, eu acho que se eu for no São Paulo 

Leão não vai deixar eu entrar. Que é treinador do São Paulo, Leão. Mas eu amanso ele. 

Dessa vez, eu amanso ele.  

B.H. – Para você, como é que foi, em 78 e 82, assistir a Copa, podendo estar 

jogando, podendo ter disputado esses dois torneios? Que, mais uma vez, o Brasil jogou 

bem mas não venceu.   

M.C. – É. Eu não digo tor... É. É um torneio, mas é uma copa do mundo que fica na 

história da pessoa. Em 78, eu estava na melhor fase minha no Fluminense, eu fiz vinte e 

oito gols durante toda a temporada, mais do que Nunes, Fumanchu e Doval, três 

centroavantes. E mais Rivelino. Não. Rivelino tinha ido para a Arábia. Ainda tinha 

ainda...atacante, ainda tinha Luis Carlos, que foi do Vasco da Gama, o ponta direita. Então, 

esses quatro atacantes, eu fiz mais gol do que eles, do que os quatro junto. E teve o torneio 

em Goiás, que participou Internacional, Fluminense, Vitória da Bahia e o Goiás. A gente 

foi campeão do torneio, o Fluminense. Eu fui o craque do torneio, artilheiro do torneio. O 

Sebastião Araújo, que era assistente de Cláudio Coutinho, disse: “rapaz, Marinho mudou 

muito. Fiquei lá observando ele, ele não estava me vendo não, mas lá observando, se 

comportou, jogou demais, jogou demais. Acho que Marinho deve voltar à seleção. Acho 

que você devia levar Marinho.”  Aí ele pegou, preferiu Edinho, porque Edinho atacava 

muito como quarto zagueiro, ele achava que... uma idéia de overlap, negócio de 

rotatividade, negócio de goleiro abutre, (risos) negócio de centroavante voador, sabe, essas 

coisas todas (risos). Então... essa criação do finado Cláudio Coutinho... E naquela época, 

polivalente, ninguém sabia o que é que era isso, overlap, tampouco. “Ei! Faça overlap aí”. 

O cabra não sabe nem falar português, o jogador, vai entender overlap? (risos) 
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Rotatividade. Vai entender o que é rotatividade? E como João Saldanha diz: fala o 

português perfeito. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Acabou. Agora, 

ladies and gentlemen, good morning, quer dizer, isso aí, ninguém vai entender nada, os 

caras, vai ficar tudo voando, o que é que é isso aí. Então acho que, em 78, eu fui 

injustiçado. Como em 82, no São Paulo. Fui bicampeão paulista, vice-campeão brasileiro, 

ganhei a Bola de Prata, do Chacrinha, em 82, Galvão Bueno me entregou a Bola de Prata. 

Eu esperava convocação junto com Júnior. Aí leva Pedrinho. Não tenho nada contra 

Pedrinho do Palmeiras, ao contrário, foi grande jogador. Mas não ia barrar Júnior nunca. E 

o Zico, talvez o Zico, ou talvez Leão mesmo, o próprio Leão, que não foi, ou alguém da 

comissão técnica de Cláudio Coutinho, “rapaz, Marinho vai querer jogar, Marinho vai 

disputar com Júnior, então... e o Flamengo que manda nesse país. É minha nação. Meu 

Flamengo, Corinthians, que manda mesmo, queira ou não queira, no futebol, então... Eu 

acho que eu fui injustiçado, também em 82, por causa disso aí, por causa de politicagem, 

somente isso. Porque pelo futebol, 78, 82, eu tinha ido, três copas do mundo, fácil. Não 

vou dizer quatro, mas três copas, teria ido. Mas de qualquer maneira, não me arrependo, 

não. Uma eu fui o melhor do mundo, então estou aí na história do mundo. Pode falar o que 

quiser falar, o que eu faço, o que eu fiz. Não me arrependo de nada do que eu fiz. E se eu 

quiser fazer tudo outra vez, se tivesse que fazer tudo outra vez, eu faria tudo outra vez 

agora, menos as pessoas com quem eu andava e menos com os irmãos que eu confiava. O 

próprio irmão mesmo, próprio meu sangue, que eu confiava, eu não confiava mais. Faria 

tudo outra vez, mas não... de outra maneira. Mas isso aí não adianta, não vai voltar atrás. O 

tempo não volta. O relógio não volta não é? Passou, passou, e acabou. Eu não posso... Eu 

sou, estou feliz, não arrependo de nada que eu fiz e agradeço imensamente a... primeiro a 

Deus, depois Jesus, como eu falei, e aqui na terra, Alan Kardec, Chico Xavier, é minha 

doutrina essa daí, e a todos vocês que querem bem a mim. E a você que vão me assistir, 

que estão me ouvindo, quer dizer, esse depoimento, raiva não adianta nada, ódio não 

adianta nada e vingança não adianta nada. O negócio é perdoar, entregar a Deus e pronto. 

E um abraço. Você pode perguntar outra coisa que quiser perguntar aí. Diga. 

B.R. – Queria mudar um pouco de assunto, falar um pouco de um lado seu, que você 

prometeu. Você gravou duas músicas, fez um filme. Queria que você comentasse um 

pouco isso, porque, no depoimento, você falou bastante de música, de cantores.  
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M.C. – É. Porque dizem que para uma pessoa ser um grande poeta, que eu não sou 

poeta, tento ser poeta... Que às vezes, tem uns poetas de Natal “rapaz, você é um poeta e 

não sabe. Você diz umas coisas assim que... que a pessoa ri, mas fica pensando que 

realmente é verdade o que você diz”. Então eu, uma vez, eu falei para ele que se eu sou 

feliz com a minha burrice ou com a minha ignorância, se eu sou feliz, por que eu queria ser 

sábio? Um sábio infeliz. Então... Isso aí é uma das frases minha, que o pessoal em Natal lá, 

“que coisa bonita”. Se eu sou feliz com a minha pobreza, com a minha burrice ou com 

minha... eu sou feliz, é melhor botar que eu queria ser sábio, se eu sou feliz. Então... É uma 

delas. Então... Dizem que para ser um poeta você tem que escrever um livro, fazer um filho 

e plantar uma rosa. Então, eu fiz vários filhos, já perdi a conta, desculpa aí, meu amor, a 

vocês aí (risos) gravei um disco, já plantei várias rosas, falta só escrever o livro.  

B.R. – E fez filme.  

M.C. – E fiz o filme também. Então já passei de um poeta (risos). Já estou...Só 

escrever o livro para ser um poeta, não é, meu amor? Pois é isso aí. Depois, acho que esse 

compacto foi um momento assim de... eu... Uma música que diz eu sou assim. Porque ela 

diz o seguinte. (canta) Estou vivendo a vida como ela é, desfrutando da tristeza que nunca 

deu pé. Eu não dou bola pra quem fala mal de mim. Eu sou, eu sou assim. Aí vai, aí 

continua a música. Essa música foi uma composição minha e de José Roberto, compositor. 

E a outra é minha vingança, uma música muito bonita. Que é a música mais de (voedeira) 

de que próprio... é minha vingança. Pobre daquele. (canta) Pobre daquele que gostar de 

você, pobre daquele que pensar em te amar, vou dar conselho, façam de mim como 

espelho, gostei e sofri, perdi tanto tempo... aí vai – estou acabado... aí vai. Então foi... duas 

músicas, e achei bonito e gravei esse compacto. Mas não sou cantor, não tenho voz. Cantor 

é o dom, poeta é o dom, jornalista é o dom, jogador é o dom. Ninguém aprende. É aquele 

homem que manda – você vai ser isso aqui, e acabou. Tem muito taxista aí que foi médico, 

dentista, e tem muito dentista que foi taxista, foi médico, foi engenheiro, e muito 

engenheiro estão por aí perambulando, que ninguém... se formou, mas não...não tinha 

oportunidade; advogados, tanto advogado aí que é bar tender. Pô, estudei pra caramba e 

não deu nada. Então é destino da pessoa, não adianta, está marcado, meu destino é esse aí. 

Já me mataram três vezes já. Mas como eu sou um gato, tenho sete vidas. Já me mataram 

três vezes já. Marinho morreu, Marinho está no hospital, está mal. Quer dizer, então... falar 
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de Marinho, meu amigo, aí mexe com todo mundo. Agora de bem, ninguém fala. Fala mal 

de Jesus até hoje, imagine de Marinho Chagas, que é um pecador.  

B.H. – Marinho, estamos nos aproximando do final desse depoimento. E um dos 

focos dessa série de entrevistas com ex-jogadores são as experiências das copas do mundo. 

Como é que você vê a seleção brasileira e como é que você viu, ao longo desse tempo, essa 

posição específica de lateral esquerdo, os laterais esquerdos que passaram pela seleção 

brasileira e, finalizando,como é que você está... quais são as suas expectativas em relação à 

Copa de 2014, que vai ter o Brasil como país sede?  

M.C. – É. Primeiro, eu tive uma experiência, que meu livro, eu vou...eu acho que o 

título do meu livro, eu queria que fosse Por dentro e por fora de uma Copa do Mundo. 

Porque você participar de uma copa é uma coisa, e você assistir é outra coisa, é outro 

sofrimento. E quem participa, quem está dentro não sente aquele que está a quilômetros e 

quilômetros de distância, quilômetros de milhas, milhares de quilômetros, que está no 

continente asiático, no continente africano ou no continente europeu, não vê o povo aqui 

do Brasil, as festas que faz. Pinta as ruas, faz suas bandeirinhas, pinta as casas, as mulheres 

se pintam, tem separação, porque o marido, ganha, sai para a rua, a mulher: não vá embora, 

não saia não, porque você não pode, está doente, o médico deu falou, deu ordem para você 

não pode beber – o cara vai, chega bêbado em casa, porque o Brasil ganhou. Então essas 

coisas, que a gente joga dentro de uma copa do mundo, você não sente. Você não sabe o 

que é que é um país parar para ver uma copa do mundo. E quando eu fiquei fora de uma 

copa do mundo, em 78 e 82, eu aprendi, mesmo jogando futebol, eu aprendi; eu digo, 

rapaz, realmente, aquele 74, quando eu estava na Alemanha, eu não sabia a importância 

que tem uma copa do mundo. E você perder duas copas do mundo como eu perdi, de graça, 

por causa de problema pessoal...O Telê Santana porque, quando ele foi para o Botafogo, 

ele saiu do Botafogo por causa de mim, Jairzinho e Paulo Cezar Caju. Ele foi treinador. O 

primeiro time da vida de Telê Santana foi o Botafogo. Ele nos levou para concentrar em 

Governador Valadares. Ele queria que a gente ficasse uma semana concentrado dentro do 

hotel. Então começou a botar a ordem dele, aquela organização dele, aquela disciplina 

dele. E, pô, e a gente acostumado com o Rio de Janeiro, então a gente se reunimos com 

(Inaúdivel ), “(Inaúdivel), eu quero ir na pracinha dar um passeio, quero tomar um sorvete. 

Ficar dentro do hotel trancado, rapaz? A gente sai para lugar nenhum, nem... Só uma 
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televisão na sala aí para a gente assistir alguma coisa. Não pode dar uma saidinha, não? 

Porque ninguém vai fazer nada de mais, não” (risos). Ninguém conhecia nada. Tinha até 

uma amistoso lá, contra a seleção de Governador Valadares, que o Botafogo jogou e 

ganhamos. Foi a única vez que nós saímos... Aí deu uma folgazinha, até dez da noite. Aí, 

dez da noite um caramba. Chegamos no outro dia de manhã, todo mundo. Se reunimos...  

ô, no outro dia de manhã, todo mundo. No outro dia, nós chegamos, ele disse... Aí, 

começou a falar... Aí (Inaúdivel) “Ô, acabou. Você não é mais treinador, não. Pode ir 

embora para o Rio”. No outro dia, até ficamos lá, em Poços de Caldas, aí veio o Paraguaio, 

que era assistente de treinador, que jogou no Botafogo -, um tal de Paraguaio, você se 

lembra, um moreno? - assumiu, e deixava a gente ir para a pracinha, treinamos, jogamos, 

chegamos  um bom campeonato. Depois veio... depois do Paraguaio veio... veio... veio 

Leônidas, também nos treinou Leônidas. Então começou a vir pessoa que sabe?... Que 

Telê...Até está no São Paulo, mas ele foi campeão, é muito inteligente, ganhou muitos 

títulos. Ele gostava de trabalhar com garoto, não gostava de trabalhar com pessoa já feita, 

porque sabia que ia ter complicação. E na minha geração, a gente não escutava o treinador. 

E, hoje em dia, o treinador manda mais que o diretor, mais que o presidente. E o presidente 

só contrata se o treinador quiser. A não ser o treinador vendável, aquele que qualquer valor 

ele vai, dez mil reais, cinco mil reais, dois mil reais, está precisando, aí ele escuta, o diretor 

faz o que quer, bota o time, tira o time, sai fulano, entra fulano, concentra fulano. Aí... Tem 

treinador assim, hoje em dia. Mas na nossa época não. Na nossa época, quem mandava 

eram os jogadores. Porque o treinador, ele não joga, quem joga somos nós. Tem muito 

treinador aí que acabou a fase deles porque acabou... acabou o Rivaldo, acabou o Cafu, 

acabou Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho está acabando... quer dizer, as gerações. 

Zinho, Djalminha, vamos dizer... pô um monte de fera aí, que parou o futebol aí, que eles 

pegaram, só pegou craque. Então fizeram Palmeiras, fizeram Corinthians, como agora, o 

Santos foi campeão da Libertadores, levou quatro do Barcelona. Eu acho que deram 

alguma coisa para o Santos lá, alguma coisa aconteceu, porque eu nunca vi um time... um 

time que... Não sei se Muricy errou. Não estou contra Muricy aqui. Quero dizer para 

Muricy o seguinte. Você como treinador campeão, acostumado a ganhar, acostumado a 

atacar, um homem que nunca tem medo, e contra o Barcelona, botou o time na retranca 

contra o Barcelona. Se tem um time...Porque o Santos levava cinco gols, na época de Pelé, 

fazia sete. Esse Santos de agora leva dois, faz três, faz quatro. Como agora, na Copa do 
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Brasil mesmo, contra o Grêmio. Levou 1 a 0 e virou o jogo ainda. E lá dentro, ganhando de 

2 a 0, empataram de 2 a 2, lá dentro do Olímpico. Quer dizer, é um time que faz gol. Um 

time que joga para o ataque. E você vai, contra o Barcelona... Não entendi aquilo ali, não. 

Eu acho que Muricy nesse aspecto pecou. Então, da seleção das copas do mundo, eu acho 

que os laterais esquerdos, eu acho que Júnior, eu tiro o chapéu para Júnior, para Roberto 

Carlos. Eu acho que todos os laterais esquerdos que vão para uma seleção, tem alguns que 

são merecidos, mas tem alguns que são mais empresário que põe na seleção. Mas tem 

alguns que eu tiro o chapéu. Não foi citar nome porque... Mas Júnior e Roberto Carlos...  

- Pessoa responsável pela gravação avisa a necessidade de troca de fita, mas o 

gravador continua ligado.   

B.H. – Agora é pênalti. Passamos à prorrogação. Vai dar a viradinha.  

M.C. – De novo? Vamos lá lavar o rosto.  Eu vou levantar, ficar tontinho de novo. 

(risos) É. Mas não é da pressão não. É o tempo. Estou falando muito. Estou ficando rouco 

já.  

B.H. – Estamos fechando.  

M.C. – Mas antes eu quero agradecer ao pessoal da Bandeirantes, ao pessoal da 

imprensa escrita, falada, televisada. Especialmente Milton Neves, aqueles que morreram.  

B.H. – Não. Vamos dar a palavra para você render o tributo a todos esses. 

M.C. – É. Aqueles que me ajudaram. Não vou esquecê-lo não. 29 

[Interrupção da gravação]  

B.H. - Nós estávamos...  

M.C. – Vou terminar esse depoimento seu, vou agradecer o pessoal, e vamos 

almoçar, não é?  

B.H. – Isso.  

                                                
29 O trecho não foi capturado em vídeo devido a problemas técnicos.  
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M.C. – É. Porque eu quero ver, se a Band não vem aqui, eu vou ter que dar uma 

passadinha lá, para deixar um recado para o Datena e para Milton Neves.  

B.R. – Não. Mas eles vêm, sim.  

M.C. – Vai vir, não vai? Então eu dou o recado.  

B.H. – Então faça esse balanço dos laterais, da seleção atual e como você está vendo 

a Copa de 2014, você que, segundo consta, vai ser o representante oficial...  

M.C. – É, de Natal. Eu sou o embaixador da Copa em Natal.  

B.H. – Embaixador. Como é que você está vendo isso.  

M.C. – Então, eu estava comentando sobre os laterais e eu acho que Júnior, Roberto 

Carlos são... Nilton Santos, nem... é como Pelé. Eu não coloco Nilton Santos em seleção 

porque esse aí já é... já são acima de nós.  

B.H. – Djalma Santos também? 

M.C. – Nilton Santos.  

B.H. – E teve Djalma também.  

M.C. – Rapaz, fala lateral esquerdo. Você quer os laterais? Laterais direito, lateral 

esquerdo, tinha Carlos Alberto Torres, tinha Nelinho, tem Djalma Santos, tem o próprio 

Cafu, bom lateral direito, Jorginho também, bom lateral direito. Agora eu estou falando da 

minha posição.  

B.H. – Sim, lateral esquerdo.  

M.C. – É, lateral esquerdo. Então, na minha posição, Nilton Santos, para mim, eu 

não coloco Nilton Santos como jogador, coloco ele acima, como Pelé. Seleção minha não 

boto Pelé como a 10, não boto Pelé, porque aí, não adianta, Pelé está...já está no pódio, já é 

um star, como Nilton Santos, como... como, sabe, eu acho, Ronaldo Fenômeno merece, 

também, estar entre eles também, Ronaldo Fenômeno. Passou uma fase muito boa. Mas 

futebol é essas coisas, tem a sua fase ruim e fase boa não é? E parou na hora certa. Parou 
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na hora certa, na hora que devia parar. Tem a sua vida particular, não deve a ninguém, só 

deve a ele mesmo. O que ele gostar, ele gosta. Eu gosto também da... não gosto do que ele 

gosta, mas gosto, sabe, de outras coisas. (risos) Então... Acho que cada um tem sua vida. 

Eu não estou... É como Romário. Romário tem sua vida. O que ele gosta, ele gosta. Eu 

gosto das minhas coisas. Sou fã dos dois. Romário, Bebeto... Bebeto já é diferente, já é 

mais devagar. Mas mesmo assim, com essa vida particular do Ronaldo e do Romário, 

foram campeões do mundo, deram alegria para o país, fizeram a história para o país, 

levantaram o nome do país, pararam o país de Haiti, Ronaldinho Fenômeno foi lá, levou a 

seleção brasileira. Acabou com um pouco da violência. Existe, ainda, gangues ainda. Mas 

isso aí ninguém evita, não. Ninguém evita. Etiópia passa fome porque a comida é desviada, 

é vendida. Não adianta você ficar doando tonelada e tonelada de comida se não tiver o 

exército, marinha e aeronáutica lá, dos Estados Unidos, dividindo. Joga de avião as 

comida, e vão as gangues, pegam para dividir. Não. Tem que descer lá no aeroporto, vai 

em cada distrito local e vai entregando a alimentação e deixando as pessoas apanhar, para 

ver onde estão; levando médico, levando... Não é só mandar... A África existe há quantos 

anos lá? Desde o começo do mundo. Então, o que é que adianta mudar agora? No começo 

do mundo não mudou, vai mudar agora? O Brasil era pior. Hoje somos outro país. Hoje, 

estamos em sexto lugar do mundo. Então acho que não adianta negócio de... Então acho 

que esses jogadores ajudaram muito esse pessoal, esses centroavantes aí. E os laterais, o 

Serginho, jogou no Milan, que foi do São Paulo. Grande lateral esquerdo. Tenho maior 

respeito por Serginho também. E Júnior, Roberto Carlos, da minha geração praticamente, e 

antepassado, lateral esquerdo, teve o Everaldo, que faleceu, foi um bom lateral esquerdo, 

merece seus méritos porque foi campeão do mundo. Quem é campeão do mundo e quem é 

melhor do mundo, tem que respeitar para o resto da vida. E mesmo quem vestiu a camisa 

amarela do Brasil uma vez ou duas vezes ou uma semana, duas semanas, dez jogos, sei lá, 

tem que ser respeitado; é convocado para... representar o país. Então agora, que vem a 

Copa do Mundo de 2014, o Mano está aí. Ninguém sabe se ele vai ser o treinador oficial ou 

não vai ser; mas ele está fazendo um trabalho até... eu estou gostando. Porque depois dessa 

Copa de 2010 que nós perdemos, na África do Sul, realmente, muita gente, sabe? Ficou 

assim assustado. E assusta qualquer um. Que todo mundo tinha como Brasil campeão do 

mundo. Passou pela Holanda, Brasil era campeão. Se passa, Brasil era...ninguém segurava 

mais, não. Que ia pegar a Espanha, Brasil ganhava, atropelava todo mundo. A Holanda foi 
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o calo do pé do Brasil. Sempre foi a Holanda, sempre foi. 74, 2 a 0. Em 78, nós não 

pegamos eles mas pegamos Argentina. Em 2002, pegamos a Turquia duas vezes...Não. A 

Grécia ou Turquia?  

B.R. – Turquia.  

M.C. – Turquia. E quase que tirava a gente da Copa de 2002. Quase tiraram. Não 

fosse aquele pênalti de Luisão, um pênalti que foi fora da área. Mas ali o Brasil tinha que 

ganhar, porque 98, entregamos a Copa do Mundo de graça para a França. Ali entregamos. 

Não vou dizer porquê e... É. Porque aconteceu muitas coisas na França, que ninguém quer 

falar, mas eu sei, eu sei tudinho. Também não vou falar, que não sou otário, não sou bucha, 

aquela bucha de canhão não. E bota eu ali dentro e bum! – e vou eu junto com a bomba. 

(risos) É, com a vara. Não. Então eu acho que essa Copa de 2014, eu estou com muita fé 

nessa presidente Dilma, muita fé nela. Porque o Lula, Lula, para mim, foi um dos maiores 

presidentes do nosso país para mim, Lula. Eu não sou petista, nunca fui fã do PT. Mas o 

PT mudou muito. O PT de trinta anos atrás era muito radical, muito briguento, muita 

greve, muito isso, muito aquilo. Então o PT... partido político, eu não gosto de me envolver 

muito não. Porque se eu for falar, eu vou falar a verdade, e a verdade dói. Então não 

adianta falar a verdade, porque... Aqui, eu estou falando, tudo é verdade. Mas 

politicamente, falar a verdade não adianta, não. Não adianta, que não vai levar a nada. Não 

vou chegar nem andar um metro, que ali para. Então a verdade tem que ser entre eles 

mesmos, a discussão tem que ser eles mesmos, a briga tem que ser entre eles mesmos que 

são políticos, é que manda no país. A presidente Dilma, depois dela vêm os ministros, 

depois vêm os deputados federais, depois vêm os senadores... vêm os senadores, depois 

dos senadores vêm deputados federais, vêm estaduais, vêm os governadores estaduais, vêm 

os deputados... Quem manda ali são... Eu acho que ela como presidente, ela não está sendo 

orientada por Lula em nada, está fazendo o trabalho dela. Já mudou vários ministros. E já 

mandou dinheiro para todos os estados que são anfitrião da Copa do Mundo, que são sede 

da Copa do Mundo. Nenhuma cidade deve reclamar de dinheiro. Porque Natal recebeu o 

dobro do que o estádio...para ser gasto em Natal. Vão fazer um novo estádio do Morumbi 

para a Copa do Mundo. Não aceitaram o Morumbi porque era pouco dinheiro. Mas vão 

fazer para o Corinthians, que merece, o Corinthians merece o estádio, e esse estádio vai ser 

para Copa do Mundo. E parabéns à Dilma por isso. Dilma não, o pessoal, os políticos e o 
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pessoal da Fifa. Que é um novo estádio, é bom, é bom para o Corinthians, é bom para a 

cidade de São Paulo. Todo evento é São Paulo, é Morumbi, é Morumbi, é Morumbi. Então 

vai ter outro campo que vai ter outros eventos importantes, que é do Corinthians. Palmeiras 

já tem o seu museu, Palmeiras já tem seu campinho. Campinho no modo de dizer. Mas 

aqui tem história. Aqui tem história. E... 

B.H. – Falando em estádio. Você jogou aqui no Pacaembu?  

M.C. – Joguei, joguei no Pacaembu. Pelo São Paulo, aqui, contra a Portuguesa. 

Ganhamos. Acho que jogamos também contra o Corinthians aqui dentro. Não sei. Joguei 

contra o Palmeiras, não sei se joguei contra o Palmeiras aqui. Porque eu, no São Paulo, 

machuquei muito, já estava sabe?...as minhas pernas já estavam tremendo já e... Não é 

tremendo. Já estava já, na época, já tinha operado os quatro meniscos. Tinha uma cirurgia 

na virilha, por causa da infiltração, contra a Ponte Preta, tomei infiltração. E essa 

infiltração prejudicou muito a minha carreira, porque não batia mais bola de curva, só batia 

de lado ou então peito de pé. Então, isso prejudicou muito. E daí eu fui parando. Parei 

novo. Depois do São Paulo fui para o Bangu. Mas, no Bangu, joguei só duas partidas. 

Porque Castor falou: “não quero você para jogar, que você é meu Mercedes Benz. Quero 

você para o pessoal ver quem foi você, para se animarem”. E se animaram, foram vice-

campeão carioca e vice-campeão brasileiro. Perderam para o Coritiba dentro do Maracanã, 

nos pênaltis. Então, alguma coisa eu fiz de bem para o Bangu. Um ano só no Bangu eu 

fiquei, alguma coisa eu fiz.  Ao menos, eu ia lá na concentração, fazia o pessoal rir, 

contava história, contava minha vida.  E Artuzinho, o Mário, que faz gol, Mococa... pô, 

Mococa? Pô, bebe muita cachaça, eu vou dar um alambique, que joga no Santos vou dar 

um alambique para ele. Eu quero que ele jogue dentro do campo. Fora do campo, não 

quero saber da vida particular dele, não. Então eu sei que ele tem que ser o presidente.  

B.H. – Tinha o seu xará Marinho.  

M.C. – Marinho, o ponta direita. Marinho, foi mais a perca do seu filho, que ele 

estava no colo dele, (da Globo), aí, sei que ele deixou assim, a criança já correu, se jogou 

na piscina. Quando viu, já estava... já era. E criança, você sabe, acostuma na piscina... não 

pode ter... Piscina tem que ter rede, uma rede de proteção. Só a rede só. Ela vai, bate na 
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rede, pronto. Bota uma proteçãozinha ali... Mas depois que morre que a pessoa aprende. É 

igual janela. Quantas crianças já morreram de janela, que agora que descobriram, depois 

que aquele casal jogou a criança. Tinha uma proteção. Aí a criança cortou com a tesoura, 

agora as crianças não pode ver uma tesoura, já quer cortar a janela. Não pode dizer. É 

como essa criação da droga, da cocaína. A Fifa bateu muito em cima de Maradona. O 

mundo bateu muito, a imprensa. Então a juventude, a criança, jogador de futebol quer 

conhecer, quer provar, porque – pô, Maradona foi Maradona cheirando, então quero ser 

drogado também, igual a Maradona. Eu acho que, pô, Maradona não devia...Devia ter 

suspenso ele por exame antidoping, foi preso por causa disso e isso, mas não dizer qual foi, 

o que é que é. Por que Maradona foi suspenso? Por que Maradona não jogou a Copa do 

Mundo? Mas não. Fazia questão de... internacional. Imagine o que gera, milhões e milhões 

de dólares, com essa droga aí. Então... O mundo todo já sabe dessa parada então, por causa 

de incentivo. Então a Copa do Mundo aqui no Brasil, o Rio de Janeiro já está fazendo um 

trabalho. Não é matar os traficantes, não. Mas, ao menos, chegar e respeitar. Para subir o 

morro, Michael Jackson, para fazer o show dele, teve que pagar uma fortuna aos caras para 

subir, para fazer a gravação dele. Isso não pode ser assim. Um político não pode subir 

morro.  

[FIM DO ARQUIVO IV] 

M.C. - Bom. Agora pode subir o morro, alguns morros. Então eu acho que a Copa do 

Mundo e essa Olimpíada que vai vir em 2016, e 2014, o país tem que mudar. A Dilma, eu 

tenho a impressão que ela vai fazer um trabalho bom. E o governo federal tem que ajudar. 

Exército, Marinha e Aeronáutica têm que ajudar. Mesmo que o governo federal não peça, 

nem que o governo do estado não peça, mas o Exército tem condições de ver. Está vendo a 

coisa errada, então vamos lá. Vamos lá, que aqui vai passar, vai passar vários países, vai 

passar vários turistas, vai passar, vai ser mostrado para o mundo todo nosso país, durante 

dois anos, 2014, 2016. Quer dizer, nós vamos estar na moda, na crista da onda. E aí pode 

mudar até algumas coisas em termos de investimento no país. Mais trabalho, mais 

empresa, mais indústria, e mais cultura para essas pessoas carente, pobre aí. Então eu boto 

muita fé na Copa do Mundo do Brasil, que vai existir. Se a África do Sul que não tem 

condições, só tem diamante, só, mais nada, mais nada, e animais... você vai lá, se der sopa, 

um leão come você ali, (risos) ou então, jacaré arranca a sua perna. E aqui não tem nada 
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disso. Aqui só tem coisa boa: praia, samba, mulher bonita, teatro, cinema, shopping, tudo é 

bom; estrada boa, avenida boa, carros novos, carro importado. Só temos coisa boa. Temos 

um trânsito caótico aqui dentro de São Paulo (risos), mas culpado não é São Paulo, culpado 

são as pessoas: tem quatro filhos, quatro carros, e cada um vai num carro, para trabalhar no 

mesmo lugar (risos). Aí é brincadeira, não é, bicho? Não é verdade? Se tem seis filhos é 

seis carros. Vai todos seis para o mesmo lugar trabalhar, na mesma empresa. Aí pronto. 

Aí...Por que não bota um carro só, dois carros, ou então aluga uma van, compra uma van, 

bota a família. Não. Mas cada um quer ir para o seu lugar. Acaba de trabalhar, pronto, aí 

cada um vai para o seu (inaúdivel), um para cá, outro para lá, um para cá, outro para lá, dá 

isso aí. E São Paulo não tem jeito mais não. São Paulo tem que crescer...tem que juntar, 

mesmo, a Campinas, vai ter que juntar a Santos. Tem que ir juntando. Tem que ir 

empurrando o pessoal, empurrando (risos). Como Natal está fazendo. Já estamos em Nova 

Paramirim. Daqui a pouco estamos andando dentro do Paramirim. Daqui a pouco...O 

aeroporto de Natal já está indo para São Gonçalo. Vai ficar só os vôos domésticos em 

Parnamirim, e São Gonçalo ser vôo internacional. Vai pousar avião de oitocentas 

toneladas, bicho, oitocentos passageiros. Aliás, oitocentos passageiros. Maior avião do 

mundo. Vai pousar no aeroporto novo de Natal, para a Copa do Mundo de 2014. Então 

acho que... Eu acredito muito na Dilma Rousseff, acredito que essa Copa do Mundo não 

vai ter insucesso porque já muitos estádios já têm esqueleto já, já tem já trabalho... não é 

trabalho  político, que você... como Brizola fez no Rio de Janeiro, brizolão para educação, 

para trabalho, para estudo, para outras coisas mais, para fazer restaurante, e muitos 

brizolões em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, estão lá parado os brizolões, cheio de 

mato; são locais de... dos cracks, locais do baseado, do pessoal curtir o barato deles. É. 

Quer dizer, porque o outro governo que assumiu, não, Brizola que fez, que termine ele. 

Que o neto termine, que...procurar a família... Isso não existe. Metade da ponte, termina o 

governo, aí, outro governo entra, não quer terminar a outra metade da ponte. Aí fica só 

metade. O tempo vai passando, aí faz uma ponte nova, mas aquela que o outro governo fez, 

começou, ele não vai; mas faz uma nova, no nome dele.  

B.H. – Francisco das Chagas Marinho, chegamos ao final do depoimento de Marinho 

Chagas...  

M.C. – Não. Mas, antes do final, eu quero agradecer o pessoal. Calma.  
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B.H. – Sim, sim. Em nome da Fundação Getúlio Vargas e do Museu do Futebol, 

Marinho, te agradecemos imensamente por esse depoimento, que bateu recorde, até o 

momento, das entrevistas dos ex-jogadores, passamos as quatro horas de gravação e passo 

a palavra para você fazer as considerações finais.  

M.C. – Eu quero pedir desculpa dos erros gramaticais que eu cometi aqui, eu falei 

muita coisa errada aqui, mas esses erros gramaticais são normais, faz parte da vida; e quem 

que não erra? Político erra, nós, todos nós erramos. Nós não somos perfeitos. Só Jesus que 

é perfeito, e Deus. Então acho eu que... Eu quero agradecer a vocês da Fundação Getúlio 

Vargas e a vocês também, do Museu aqui, que foi uma idéia muito boa, bem criada, isso aí 

é muito bom, que relembra os nossos ídolos. Até Heleno de Freitas, aqui dentro, tem, tem o 

homem da bicicleta, o Zizinho, que eu estou...eu peguei a seleção e estou na seleção junto 

com Zizinho. Botaram a foto dele lá, saiu até no jornal, colorida, a seleção de ouro da 

Federação, estou ao lado de Oberdam, Dias, o Roberto Dias, pô é brincadeira, ao lado de 

Roberto Dias, o Oscar, meu amigo, que jogou no São Paulo comigo, foi da Ponte Preta, 

grande beque central, ao lado de Dino Sani, Edu, ponta esquerda, Vavá, Zizinho, pô, 

Juninho na ponta direita, então isso aí tudinho para mim foi...é uma honra muito grande, e 

está no Museu. E eu acho que o atleta que fica aqui dentro eu acho que é eternizado. Já está 

realizado o sonho dele. Eu já estou no Botafogo, já estou na história de Recife, na história 

do ABC e do São Paulo. Agora estou aqui, na história do povo de São Paulo e do povo 

brasileiro, porque aqui vem o Brasil todinho, aqui para o Museu do Atleta30. Então 

agradeço a você da Fundação, ao Bruno, meu querido... 

B.H. – Bernardo.  

M.C. – Bernarde, e minha querida?...  

B.R. – Clarice.  

M.C. – Clarice. Meu abraço a você e a vocês da câmara, a todos vocês que 

participam desse projeto aí, a todos vocês da Fundação que trabalham, tem alguns 

presentes, talvez ausentes, é claro que todo mundo não pode ficar aqui dentro, mas 

agradecer a todos vocês, especialmente da Bandeirante, a meu irmão, querido... irmão, pai 
                                                
30 Refere-se ao Museu do Futebol.  
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e amigo de profissão, Milton Neves, ao Neto, comentarista, ao Denílson, que está 

começando mas já está desenvolvendo bem, começou gaguejando, mas está legal. Ele faz 

palhaçada na Copa do Mundo, junto com Vampeta, mas já está bem, está levando a sério, 

Edmundo, a Luciano do Valle e a toda equipe; ao presidente da minha Band lá em Natal, 

que é o Djalma, meu abraço a você, Djalma, em Natal, e a você, meu querido Luriu, que é 

meu diretor, e também o Luciano Júnior, que trabalha também comigo no esporte. A todos 

vocês da Band de Natal meu abraço. E à Band de São Paulo, a todos vocês. A toda a 

imprensa escrita, falada, televisada e a todos vocês, canais de televisão, aos jornais e todas 

rádios, de todo o Brasil, que vem aqui, que faz parte também do museu Getúlio Vargas, a 

todos vocês, quero agradecer a todos vocês, que não fosse você, não estaria aqui. Uma boa 

tarde...um bom dia, uma boa noite ao mesmo tempo, que... (risos) É. Quando a gente fala 

uma boa tarde já é noite, quando fala um bom dia já é noite já também. Então, um abraço a 

todos vocês. E estou viajando para Natal, e qualquer coisa, estou ali, na Praia do Meio. 

Onde é que está o Marinho, no aeroporto, já levam você direto na minha casa. Minha casa 

não, meu apartamento. É humildezinho, mas dá para viver. E o coração é grande, viu. 

Agora a casa é pequena. Um abraço e um bom dia.  

B.R. – Obrigado, Marinho.  

M.C. – Valeu, cara.  

B.H. – Palmas.  

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 


