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Sumário: Paula Moura 

Nome do entrevistado: Manoel Rezende de Matos Cabral (Nelinho) 

Local da entrevista: Nova Lima – Minas Gerais - Brasil 

Entrevistadores: Bernardo Buarque de Hollanda e José Paulo Florenzano  

Duração: 1h50 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista: 1 de outubro de 2012 
 
1º Bloco: Os pais portugueses; a paixão por futebol desde garoto; o primeiro emprego 
de office boy após largar o Colégio Pedro II no segundo ano ginasial; o início da 
carreira de jogador no time juvenil do América Football Club; o convite para jogar no 
Futebol Clube Barreirense, de Portugal; a descoberta do uso de anfetaminas pelos 
jogadores;  a demissão e retorno para o Brasil.  
 

2º Bloco: A entrada para o Bonsucesso Futebol Clube em 1972; a final do 
Campeonato Carioca contra o Club de Regatas Vasco da Gama, time em que jogava 
Eduardo Gonçalves de Andrade (Tostão); a ida para o Clube do Remo, no Pará, com 
passe-livre; o desempenho na final do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro 
Esporte Clube, em 1972; o convite para jogar no Cruzeiro. 
 

3º Bloco: A entrada para o time titular do Cruzeiro em 1973; os jogadores do 
Cruzeiro da época; o convite para disputar a Copa do Mundo de 1974; a sua 
característica de mobilidade de posições em campo; o aparecimento do Carrossel 
Holandês, na Copa de 1974; o futebol contemporâneo da Espanha. 
 
4º bloco: As experiências adquiridas na Copa de 1974; a dificuldade de implantar um 
esquema tático como o holandês no Brasil; a atuação de Mário Zagallo no 
campeonato; observações acerca do estilo de futebol brasileiro; o estilo do Football 
Club Barcelona. 
 
5º Bloco: O rompimento com a imprensa mineira; o comentarista Osvaldo Faria, da 
Rádio Itatiaia; a convocação, por Cláudio Coutinho, para substituir José Maria 
Rodrigues Alves (Zé Maria) na Seleção Brasileira; a polêmica da Seleção do Peru ter 
entregado o jogo na Copa do Mundo de 1978; o fato de não ter sido escalado para 
jogo do Brasil contra a Argentina; motivos para o resultado final do jogo.  
 

6º Bloco:  O período emprestado no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense; os juniores 
do Grêmio; a volta para o Cruzeiro e o impasse com o treinador Dorival Knippel 
(Yustrich); a ida para o Clube Atlético Mineiro, em 1982; a atuação no primeiro jogo 
contra o Cruzueiro, jogando pelo Atlético; o respeito aos torcedores.  
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7º Bloco: O fato de torcer para o Cruzeiro e para o Atlético ao mesmo tempo; a 
eleição para deputado em 1986, pelo Partido Democrático Trabalhista; o Campeonato 
Brasileiro de 1986; o fim da carreira de jogador no Atlético Mineiro em 1987; o 
salário e o desempenho técnico dos jogadores da sua época; o reconhecimento de ter 
jogado com craques.   
 

8º Bloco: Os campeonatos de chute a gol nos campos da Boiada de Olaria; os 
exercícios de cobrança falta após os treinos do Cruzeiro; os gols de curva; o total 
domínio sobre os seus chutes; a habilidade do jogador Marcelo Pereira Surcin 
(Marcelinho Carioca); o gol de Roberto Carlos nas eliminatórias da Copa do Mundo 
da França, em 1997. 
 

9º Bloco: Os batedores de falta Cláudio	  Ibrahim	  Vaz	  Leal	  (Branco)	  e	  José	  Ferreira	  
Neto	   (Neto);	   as	   faltas	  marcadas	  no	   seu	   jogo	  de	  despedida	  pelo	  Atlético-‐MG,	  na	  
final	   do	   Campeonato	   Mineiro	   de	   1988,	   contra	   o	   Cruzeiro;	   o diferencial de um 
grande batedor de falta; o desafio de chutar a bola para fora do Estádio Governador 
Magalhães Pinto (Mineirão); o Prêmio Bola de Prata, da Revista Placar. 
 
10o Bloco: O período como treinador do Atlético Mineiro; o período como treinador 
do Cruzeiro, em 1994; a pressão do jornalista Evaldo Faria para a sua saída do 
Cruzeiro; o fim da carreira de treinador; a relação da imprensa com os treinadores; a 
dificuldade de ser um treinador no Brasil; a relação da diretoria com o treinador no 
futebol brasileiro. 
 
11o Bloco: A postura de liderança dos jogadores em campo; a função do treinador no 
treinos e em jogo; a prática do futevôlei com ex-jogadores amigos, hoje em dia; a 
predileção pelo time do Futbol Club Barcelona; o jogador Lionel Messi; o predomínio 
do preparo físico sob a técnica no futebol brasileiro da atualidade. 
 
12o Bloco: As expectativas para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil; o time da 
Seleção Brasileira; a valorização do treinador no futebol brasileiro; considerações 
finais; agradecimentos.   
 


