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Bernardo Buarque – Falcão, boa tarde. 

 

P.R. – Boa tarde.  

 

B.B. – Muito obrigado por aceitar esse convite de compor o acervo, a memória do 

Museu do Futebol Brasileiro e a gente quer começar, Falcão, contando um pouquinho... 

Que você nos contasse a sua infância, sua cidade de nascimento, local... 

 

P.R. – É... O prazer é meu, evidentemente, não é, de participar junto com outros 

companheiros. É... Dessa memória do futebol tão rica, não é, do futebol brasileiro e... 
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Não sei, eu acho que a maioria... isso não é muito diferente de muitos jogadores, não. As 

dificuldades iniciais de uma família que... Pai e mãe trabalhando. Meu pai trabalhava, 

motorista de caminhão, viajava esse Brasil inteiro e depois trabalhava para empresa de 

cargas. Minha mãe, costureira... e as dificuldades normais de toda família, a maioria das 

famílias brasileiras... Me lembro, por exemplo, isso é uma história que eu sempre contei e 

sempre conto isso com muito orgulho porque eu acho que as... Talvez aí eu tenha 

alicerçado, assim, as minhas... A minha história um pouquinho maior e isso tenha me 

dado consistência que é ter convivido com as dificuldades. E... Então eu tive muitas vezes 

que vender, na época que eu vendia garrafa que era o osso para... No caso passava, todo 

dia onde eu morava em Niterói, Canoas, passavam compradores de osso e vidro quebrado 

para... Depois eles revendiam. Então eu vendia e com esse dinheiro eu me possibilitava, 

eventualmente, de vez em quando, quando tivesse alguma dificuldade de treinar. De vir 

no Internacional treinar, onde eu comecei com 11 anos. Então meu pai me ajudava e tal, 

mas também vivia suas dificuldades e... então, esse é um episódio que eu me lembro bem, 

de ter vendido isso para poder fazer o meu treino no Internacional. Tinha sempre de 

presente de Natal, aí sim era os... Eu tinha convicção e certeza e fui entender mais tarde 

que era um esforço muito grande do meu pai me... Todo Natal ele me dava uma bola de 

futebol, não é? Então todo Natal eu ia dormir e acordava e tal, olhava embaixo da cama e 

tinha aquela bolinha, bola vermelha. Na época a bola era vermelha, bonita e tal. E a única 

vez que ele não me deu uma bola - ele me deu, inventou de me dar um carrinho -, eu 

acordei, olhei aquilo e comecei a chorar porque eu não esperava um carrinho, eu esperava 

a bola. Teve que trocar rápido por uma bola. É... E em um desses Natais... Desse período 

também, eu... Na noite de 24 para 25 eu olhei, peguei essa bola e tal, fui jogar bola ali 

com os amigos e tal. E eu me lembro que o primeiro chute ela ficou parada na cerca. 

Tinha um prego, e a bola foi direto no prego, e ficou. [risos] Eu tirei e a bola murchou. 

Que foi uma das grandes, primeiras tristezas que eu tive com a bola de futebol, não é, que 

foi uma bola murcha quando bateu na cerca. Então eu tive essa... Joguei futebol desde 

criança, embora tenha nascido em Abelardo Luz, Santa Catarina. Meu pai e minha mãe 

passavam por lá e eu nasci lá. Mas minha vida inteira eu vivi no Rio Grande do Sul, não 

é, basicamente em Niterói, Canoas. Canoas para você ter uma ideia está a 15 minutos do 

aeroporto, 20 minutos do centro de Porto Alegre. E Niterói era um bairro de Canoas, não 
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é? Então, me criei ali, e fui campeão brasileiro com o Internacional em 75 ainda morando 

em Canoas. Então é... Minha vivência, adolescência toda foi em Canoas e fui para Porto 

Alegre em 75, 22 para 23 anos, aí fui morar em Porto Alegre. E essa casa onde eu tinha 

meus... Meu primeiro título no Internacional em 75, é  Eu ainda morava em Canoas e foi 

a primeira casa que eu dei para o meu pai e minha mãe. Uma casa que eu comprei com 

meu primeiro... Um primeiro salário. Foi um contrato de dois anos e comprei a casa em 

25 anos. Aquelas prestações longas e... Foi legal, meu pai e minha mãe estavam morando 

em São Paulo, no Pari, no bairro Pari. Para quem não sabe,  perto  do campo da 

Portuguesa é... E meu pai, assim gerenciando uma transportadora, eu tive algumas vezes 

lá, depois eles vieram, e quando vieram, eu presenteei com essa casa que era uma casa 

modesta, simples, mas era o primeiro imóvel que eu comprava com o dinheiro ganho no 

futebol, o que para mim tem um significado evidentemente todo especial, e para eles 

muito mais, não é? Porque era um momento que a gente conseguia ter um... Respirar um 

pouco melhor, conseguia ter mais... Já se projetava, assim, um futuro um pouco melhor. 

Então essa é uma história que eu conto, não é, porque a história que  me deu uma 

consistência como ser humano, de valorização do dinheiro, é... De valorização de 

trabalho, honestidade, que era o que meu pai me passava, não é? Essa luta que ele tinha, 

diária, de trabalho de... Viajava muito em uma época em que se saía daqui... Por 

exemplo, do Rio Grande do Sul para a Bahia, por exemplo, ficava dois dias, três dias 

viajando para entregar carga, aí de lá ele não vinha embora, porque já aí surgia uma carga 

melhor para levar para Recife, por exemplo... Então ele viajava muito e sempre que podia 

me acompanhava no futebol Muito crítico, não é. Muito crítico no futebol, como todo pai 

de um modo geral, mas eu acho que ele me ajudou muito nesse aspecto, não é, porque 

ele... As críticas dele fizeram com que eu tivesse uma, digamos assim, uma relação de 

disputa, uma rivalidade, não é? Eu tentando mostrar que o que ele me dizia estava errado 

e ele insistindo. E mais tarde eu fui entender que aquilo era uma provocação dele, não é? 

E uma provocação que me rendeu, inclusive, muito sucesso na minha profissão.   

 

B.B. – E os seus avós, você chegou a conhecer? 
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P.R. – Conheci as duas avós maternas, não é, porque eu... A paterna eu não 

conheci. Não conheci nenhum avô. É... Que eu acho que é uma falta, não é? É... Embora 

tenha feito 16 anos de análise, eu acho que é uma falta, porque o avô é a figura 

importante, não é, como a avó e tal... mas eu só tive duas avós. E a minha avó, parte de 

mãe, era quem eu dava... que era a que estava um pouquinho mais próxima, porque ela 

morava em Porto Alegre. E eu, todo campeonato que eu ganhava, o calção eu dava para 

ela e a camisa para a minha mãe. [risos] E... Enfim, mas foi essa relação muito boa. 

 

Felipe Santos – E tua convivência com o futebol era mais atribuída a essa bola que 

você jogava na rua com os teus amigos na tua infância ou já tinha uma certa convivência 

com... Com ouvir jogos em rádio, assistir a jogos... No limite assim, no estádio. Ou era 

mais jogar bola na rua? 

 

P.R. – Não, é claro, eu acho que todo garoto, ele tem que ter uma referência, não é? 

E uma identificação com alguma coisa, não é? O tenista com algum tenista e tal. Jogador 

com jogador. Eu acho que isso é uma coisa que não deve nascer sozinho, não é? Mas eu 

assim, assisti. Eu me lembro bem, por exemplo, da Copa de 66 eu tinha lá 13 anos, me 

lembro ainda. O jogo com Portugal eu me lembro bem, por exemplo. É... Porque eu 

estava, minha mãe estava costurando e eu estava escutando o rádio ali e tal. E... Em que 

acabou se perdendo para a seleção portuguesa, com Eusébio, com Simões, era um timaço 

a seleção de Portugal. E... Então eu me lembro disso, me lembro desse jogo, e o rádio que 

sempre foi na época, não é, um parceiro para saber o que é que estava acontecendo. E... 

Mas sempre desde pequeno eu chutava a bola. Eu... E é engraçado, eu sempre gostei 

muito do jogador canhoto. Sempre achei muito legal o canhoto e isso para mim me 

ajudou demais. Porque hoje a grande dificuldade que se tem na criança é fazer ela chutar 

com o pé que ela não está acostumada. Normalmente as pessoas são pé direito e tal. Você 

fazer uma criança chutar com o pé esquerdo é uma coisa difícil. É... Porque a esquerda 

não, eles só querem chutar com o direito. E se for canhoto, só quer chutar com a canhota. 

E eu era destro, mas tinha grandes referências que eu sempre... Jogadores que eu gostava 

muito que eram canhotos. Na frente da minha casa, por exemplo, onde eu morava, que eu 

tinha lá meus seis anos, sete, tinha um canhoto que jogava muito futebol, de salão. Ele 
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jogava futebol de campo, mas era muito habilidoso. Então na minha frente da minha casa, 

atravessava a rua, Niterói. É... E eu me lembro assim do Babington que foi um jogador 

extraordinário da seleção argentina, do Overath, da seleção da Alemanha, tudo canhoto 

que jogava, não é? Depois vem Rivellino, vem Gerson, tudo canhotinho e tal, que 

dificilmente usavam o pé direito. Eu gostava tanto daquele modelo que eu comecei a 

treinar só o meu pé esquerdo. Isso para mim foi fantástico, porque nunca ninguém 

mandou eu treinar com a minha esquerda, com a canhota. Porque é comum, não é? Por 

exemplo, quando eu vejo os gurizinhos brincando eu digo: “Vem cá, bota a sua perna 

aqui. Bota a esquerda, chuta com a esquerda.” Eles tem uma dificuldade, porque não 

gostam. Mas eu tive isso automaticamente porque eu gostava muito de ver o canhoto 

jogar. Então eu nunca tive nenhuma dificuldade de chutar com o pé esquerdo graças a 

isso. Então eu... Eu não tinha que trocar de perna para chutar no gol. É... Meu gol da 

Itália, por exemplo, de 82, foi o pé esquerdo, não é, que teoricamente não seria o bom, 

mas eu nunca tive nenhuma dificuldade. Eu nunca troquei de pé para chutar, graças a essa 

história que eu tive lá quando criança. 

 

B.B. – Então você jogava, acompanhava futebol. E você já tinha uma preferência  

clubística? Isso já era... 

 

P.R. – Eu comecei no Internacional com... Aí eu já tinha 11 para 12, 63, 64, 

também porque meu pai era colorado. Família era, em geral,  colorada, e aí 

evidentemente eu também colorado, e comecei a colocar com ... No ano de 64, eu tinha 

11 anos. E eu fiz todas as categorias do Internacional. Na época você tinha escolinha, 

depois vinha mirim B, mirim A, infantil B, infantil A, infanto-juvenil, juvenil e 

profissional, não é. Não tinha essa história de sub-15, sub disso e tal. Era essa era a 

ordem e eu fiz todas essas categorias. Então que fiquei praticamente dali, quando eu 

entrei até o profissional, 16 anos, quando eu fui jogar no Roma. Então, exatamente todas 

as categorias. Isso te aproxima muito, não é, te aproxima muito do clube, você viveu 

muitas situações, inclusive, a inauguração do Beira-Rio. É... Se jogava no outro campo e 

tal. É... E isso acompanhava, quando era possível, jogos do time profissional, então essa 

foi se criando essa relação na época com o Internacional devido a isso também.  
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F.S. – Esse teu começo no Inter, 63, 64, você tem uma figura muito importante que 

acompanha não só a tua chegada, mas todo esse teu caminho até o profissional, ou pelo 

menos grande parte dele, que é o Jofre Funchal. 

 

P.R. – Seu Jofre. 

 

F.S. – Teu primeiro treinador que, às vezes, adquire uma importância tão grande até 

quanto à do Seu Bento, o seu pai. Fala um pouco mais da figura do seu Jofre e também 

do seu começo dentro do Inter.  

 

P.R. – É. Eu na realidade eu me lembro quando... O meu primeiro treino que fiz no 

Internacional e eu fui por contra própria. Meu irmão me levou, o Pedro me levou, junto 

com outras pessoas, outros guris de Canoas, eu morava em Niterói. Eu me lembro que 

tinha mais de 250 garotos assim, não é? Peneira mesmo. E era engraçado porque tinha 

um ou dois garotos que eu prestei atenção, quando ele dizia assim: “Quem é que é 

goleiro?” Aí se o goleiro levantava o dedo, aí ele começava a formar os times a partir do 

gol. Tinha cinco goleiros, aí ele botava um goleiro para cá, para lá e fazia uns cinco times 

ou seis ou quatro, enfim. Aí: “Quem é lateral direito e tal?” Ia dividindo. Tinha um que 

levantava em todas. [risos] Lateral ele levantava, zagueiro levantava, e assim eles 

formavam os times. Então tinha 250 a 300 garotos. E eu me lembro quando terminou o 

treino e isso a gente não pode esquecer porque foi muito marcante, não é, foi quando meu 

irmão foi perguntar para ele como é que eu tinha ido no treino e ele fez a seguinte frase, 

que para mim era... Não tem como esquecer essa frase porque foi o início da minha vida 

no futebol. Ele disse: “O alemão...”, como ele me chamava, “está plenamente aprovado”. 

Aí eu comecei na escolinha fui indo, fui indo. Ele era uma figura maravilhosa, porque era 

um abnegado, ele era um homem que não tinha nem um lucro com o futebol. Ele tinha 

uma caminhonete pequena, na época um DKV, e que levava as bolas, os tênis. Ele tinha... 

Ele era praticamente sozinho. Não tinha muita ajuda, não, não é? E adorava isso. Adorava 

e treinava todos os dias porque a escolinha treinava segunda-feira, depois o mirim B 

treinava na terça. Aí o mirim A que era o time estava lá quarta e sexta. Ele estava todo 
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dia entregue a isso. E era uma figura adorada pelos jogadores, não era de cobrar era... 

Fazia o treininho dele, dava risada, de vez em quando batia uma bolinha, é... E tipo muito 

mais educador, não é, que eu acho que é muito importante nessa época. Ele não 

dispensava ninguém, não é. Ele... Porque ele, eu acho que para dispensar um garoto, não 

é, fazendo um parênteses, você tem que ter um... Uma capacidade para não traumatizar, 

não é? É... E isso eu acho que parece uma coisa fundamental quando a gente olha o lado 

social da coisa e não só o lado profissional. E ele tinha essa capacidade. Então foi uma 

figura na minha vida marcante. Eu lembro uma vez, inclusive, que nós treinávamos em 

um campo aqui, no campo do Nacional, mas não tinha vestiário, a gente deixava a roupa 

meio na rua, assim.  Meio na... E eu tinha ganho um sapato novo do meu pai, que era o 

sapato para ir para o colégio, para ir para o treino, para ir para a festa, para tudo que é 

lugar. E ele... E o sapato... Roubaram o sapato. Imagina! Eu tinha sei lá, 12, 13, 13 anos. 

Como é que eu ia chegar em casa e explicar em casa que o meu sapato tinha 

desaparecido, com todas as dificuldades que você tinha para comprar um outro, não é? Aí 

eu me lembro que o seu Jofre me levou para uma loja que tinha de tênis, e me comprou 

um tênis e eu estava tão agitado, tão nervoso que eu comprei um tênis o número menor 

que o meu pé. Eu cheguei em casa o dedo já estava explodindo, não é?. [risos] Mas a 

minha preocupação era o meu pai, não é? E eu me lembro quando eu cheguei em casa eu 

para dar a notícia para ele, eu fui no banheiro, me fechei e dei a notícia do banheiro 

fechado, com medo da bronca, não é? [risos] Mas ele reagiu muito bem: “Não, pô, meu 

filho, tudo bem e tal.” E deu um jeito de comprar outro sapato e tal e... Mas foi muito, 

também marcante isso, a atitude do seu Jofre e muito mais do meu pai, porque eu 

esperava uma bronca muito maior. Imagina com a dificuldade que a gente tinha, mas ele 

foi lá e reagiu bem, aquilo que eu esperava que ele reagiria mal. 

 

B.B. – Muitos jogadores, Falcão, nessa série, dizem que no seu início encontraram 

muita dificuldade. A imagem do jogador como profissão era muito ruim. Então que eles 

tiveram que vencer essa, você começou falando das dificuldades... Isso, então, no caso da 

sua família você não enfrentou essa resistência com a possibilidade de vir a ser um 

profissional de futebol. Você contou sempre com o incentivo familiar.  
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P.R. – Sim. É... Tinha a exigência sempre de estudar, não é. É... Mas o meu pai 

cobrava muito, meu irmão também. A minha mãe me puxava para o estudo. Eu tinha ali 

uma, um time organizado, não é? Quer dizer, um... A mãe para o estudo, o pai e meu 

irmão para o futebol e tal. Mas na realidade eu nunca achei que fosse jogar bola, não é? 

Nunca achei que... Tanto é que depois quando eu comecei a jogar, até 18 anos eu achei 

que eu não ia jogar por profissão. Porque eu olhava o time de cima, só tinha jogadoraço, 

não é? E eu dizia: “Como é que eu vou jogar nesse time?” E eu tinha muita... O que é que 

eu pensava na época? Eu queria era jogar até profissional do Internacional, que na época 

eu acho que era 18 anos. No momento de subir eu queria ser emprestado, porque eu 

olhava no time de cima e na minha ca... Na minha concepção era difícil arrumar um lugar 

para jogar e eu não queria ficar me enganando na minha cabeça. Jogando, jogando para 

os reservas e não sair daqui. Daí eu já queria abreviar um pouco a minha... Então eu digo: 

“Bom, eu vou com 18 anos, quando eu sair e subir ao profissional, vou jogar em um time 

aqui perto de Porto Alegre...”, que hoje é o Novo Hamburgo, na época era Floriano o 

nome, “jogar ali porque perto de Porto Alegre, eu posso trabalhar, estu... Jogar de manhã 

e vir e cursar a minha faculdade.” Aí, usar o dinheiro ganho no futebol para pagar a 

minha faculdade. E a hora que tivesse terminado a faculdade eu ia parar de jogar e ia 

tocar a minha vida, não é. Eu pensava em fazer Psicologia na época. É... Só que... Como 

é que  mudou isso? Quando eu fui convocado para a Seleção Brasileira da categoria, 

porque aí quando seu Antoninho1 veio aqui em Porto Alegre, que era o treinador da 

Seleção, para ver a gente e eu me lembro que a gente foi... Não tinha jogo, estávamos de 

férias. Já era dezembro, eu acho, janeiro. Aí ele chamou o Manoel que era centroavante e 

jogava conosco, e eu, e nós fomos no Beira-Rio e fizemos um teste. Eu contra o Manoel, 

porque não tinha outra maneira. Ele deu uma bola. Só que era um pavor porque o Manoel 

era um jogador de uma velocidade impressionante, jogador que tinha uma ginga de corpo 

incrível, jogou muito tempo no Internacional, mas depois foi, acabou... Jogou muito 

tempo em Portugal. Mas era muito difícil marcar o Manoel e de repente eu estava na 

frente dele. E eu estava jogando ali a minha convocação, na minha cabeça, não é? E aí 

batemos e tal bola para cá, para lá. No fim eu fui convocado para a seleção. Quer dizer, 

                                                
1	  Antonio	  Ferreira,	  treinador	  de	  futebol	  que	  cuidou	  por	  muito	  tempo	  das	  categorias	  de	  base	  da	  
Seleção	  Brasileira	  
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para a seleção que foi a Cannes. Então nesse momento, depois se transformou Toulon, 

não é, mas começou em Cannes, que era mais importante, aí depois ficou Toulon. Nessa 

convocação, no momento em que eu fui convocado, ali eu digo: “Espera um pouquinho.” 

Aí deu um estalo. Aí: “Bom, se eu estou sendo convocado para uma seleção brasileira, 

onde nós não temos uma vitrine...”, a única vitrine era no fu... Era o campeonato do final 

do ano em São Paulo, a taça Rio-São Paulo, porque não tinha outro. Não tinha. Hoje está 

cheio de eventos para a garotada se mostrar, não é, digamos assim. Na minha época não 

tinha nada, zero. Só tinha esse torneio que era final de ano. E... Eu digo: “Bom...” Aí me 

deu... “Alguma coisa eu devo jogar. O treinador da seleção veio aqui e me convocou.” 

Então aquilo para mim foi o trampolim. A partir dali eu comecei a acreditar e subi, e aí eu 

realmente tive a força, ou talvez o convencimento que eu precisei ter, para acreditar que 

eu pudesse jogar no profissional do Internacional em primeira situação, e depois chegar 

em Seleção Brasileira, enfim, aí jogar onde eu joguei. 

 

B.B. – A sua posição em campo, ela desde garoto você já tinha uma posição... 

 

P.R. – Não, eu era meia-esquerda. Em uma época que meia-esquerda era muito 

mais atacante, não é? Praticamente o time se dividia entre cinco e cinco, não é? E eu 

jogava mais na frente, joguei até de meia-direita e tal. Então, eu cheguei no Internacional 

para treinar nesse famoso dia que eu contei para vocês, eu era meia-esquerda e fui sendo 

até infanto-juvenil. No infanto-juvenil, não, no infantil. É no infantil que o Ernesto 

Guedes me colocou de joga... De primeiro volante. E aí onde eu comecei e sub... E fui 

embora como primeiro volante, que era o jogador que jogava à frente da zaga. E ali onde 

eu comecei a aparecer. [Como] depois... Em 76,  quando é... 75, eu comecei jogando,  

Falcão e o Carpegiani, o Paulo. Depois o Paulo machucou eu fui, eu fui ser mais, eu fui 

mais para a frente. Aí entrou o Caçapava e eu fiquei um pouco, saindo um pouco mais. 

Mas com o Paulo nós jogávamos um e o outro ficava, não é? Mas eu era o que jogava um 

pouco mais atrás, cobria mais o zagueiro, lateral e tal. E o Minelli depois me colocou 

como jogador mais de frente, aí já em 76. 75, 76.  
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B.B. – Você disse, Falcão, que se lembra da Copa de 66. Da Copa de 70, você tinha 

17 anos. 

 

P.R. – Lembro, eu me lembro bem. Me lembro, é... Foi, me lembro porque nós 

tivemos jogadas do Pelé, que foi sempre o meu, a minha grande referência, não é? Pelé 

sempre foi uma referência minha dentro e fora do campo, não é, porque era... E me 

lembro de 70, me lembro da Copa inteira, das jogadas e tal e... ali eu já estava beirando o 

juvenil. Estava a 2, 3 anos do profissional. Então acompanhei toda Copa e na época 

passava alguns jogos no cinema, depois, a campanha, aquelas imagens maravilhosas e tal. 

Então a de 70 eu acompanhei bastante bem. Bem. 

 

B.B. – Acompanhava pelo rádio e depois via no cinema. 

 

P.R. – Isso. É. Na televisão, televisão. 70 foi... As jogadas do Pelé contra o 

Uruguai. O gol do Clodoaldo contra o Uruguai, que para mim foi o gol mais importante 

da Copa. O Uruguai ganhava de 1x0... Talvez se a gente não tivesse empatado no 

finalzinho do primeiro tempo, não sei como é que seria o segundo. O lance do Pelé contra 

a Tchecoslováquia lá do meio do campo, os dois lances contra o Uruguai em que ele bate 

a bola de primeira e o Mazurkiewicz pega. O lance em que ele deixa passar e dá um 

drible de corpo no Mazurkiewicz. É... Enfim, foi uma Copa de muita qualidade, não é? 

Jogada no México, em que o Brasil mostrou talvez pela primeira vez talvez que tinha um 

avanço na preparação física, não é? Onde o Brasil teve o Brito, talvez o jogador 

considerado por todos como melhor jogador fisicamente que apareceu na Copa. Mas 

então a seleção, era uma seleção fantástica, não é? Como se não basta... 

 

[Interrupção na gravação] 

 

F.S. – Quando você diz que se inspirava em jogadores, você cita muito gente que 

tinha o papel considerado de distribui... 

 

P.R. – É... Canhoto, canhoto. Me inspirava no canhoto. 
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F.S. – Isso, no Canhoto. Mas você citou muitos jogadores que eram considerados 

distribuidores de jogo também. Como o Overath, como o Gerson, isso te ajudou um 

pouco na hora em que você foi passado para primeiro volante? 

 

P.R. – Não, eu... Basicamente assim ó. Esse aspecto eu me lembro bem me ajudou 

muito em relação ao pé esquerdo. Mas outros jogadores de pé direito também. 

Beckenbauer, por exemplo, é um jogador que jogava muito em uma função que eu 

joguei, que organizava e depois foi jogar de zagueiro, de líbero, então... Assim ó... É... 

Jogadores também que tinham essa capacidade. Devo [ir em uma] época... Mas aí mais 

na frente e tal do Cruyff, um pouquinho mais na frente. Nós tínhamos grandes... Tivemos 

grandes jogadores no Brasil que não tiveram destaque na seleção, como o Dirceu Lopes, 

por exemplo, é um dos grandes jogadores que nós tivemos. É... E enfim, mas os canhotos 

eu gostava de ver jogar,  me ajudaram a trabalhar com a esquerda. É... Mas jogadores 

extraordinários esses aí que você falou, não é. O Rivelino é um jogador mais intuitivo, 

não é?. O Rivellino era não era um jogador de muita organização, um jogador de 

definição, um jogador que jogava muito mais de intuição. Tinha uma capacidade, um 

drible, um arranque que impressionavam.  

 

B.B. – Depois dessa primeira convocação, quando você realiza “vou ser jogador 

profissional”, 72, na sequência em 72 você disputa... 

 

P.R. – Olimpíada. 

 

B.B. – As Olimpíadas em Munique. 

 

P.R. – É.  

 

B.B – Que lembranças você tem dessa experiência na seleção? 
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P.R. – É... Várias, não é, mas assim, dentro do campo do futebol era um período em 

que é... O jogador profissional não podia jogar, não é? Então nós, todo o nosso time era 

amador. Embora tivéssemos lá o... Alguns que já jogavam no time profissional. Mas era 

amador, basicamente. Eu jogava no juvenil do Internacional, o Pedrinho que era ponta 

direita jogava no juvenil, o Bolívar do Grêmio jogava no juvenil. É... [Mauri] jogava no 

juvenil, não é. Porque ele tinha... Alguns profissionais e tal. Enquanto que os times lá de 

fora todo mundo era profissional. Como não tinha profissionalismo melhor dizendo... 

Jogavam amadoristicamante, mas jogavam Copa do Mundo, por exemplo. Nós 

enfrentamos dois times, do primeiro jogo a Dinamarca, que jogava Simonsen, por 

exemplo, jogava no Barcelona. Jogamos contra a Hungria que era, que era o time da 

Copa do Mundo. Então para nós foi um grupo muito complicado. E nós perdemos o 

primeiro jogo para a Dinamarca. Estava 2x0, empatamos 2x2,eles fizeram o terceiro gol. 

Empatamos com a Hungria e praticamente ficamos fora, mas tinha muitos jogadores 

machucados também, não é? Porque ficamos três meses treinando no Rio de Janeiro. A 

diferença era absurda, não é? E... O último jogo acho que nós empatamos, ou perdemos 

para o Irã, mas nós estávamos praticamente fora. Que era uma experiência... Foi uma 

experiência. E lado, não é, político, das confusões lá, do Setembro Negro e tal, que nós 

fomos conhecer mais depois. Porque nós saímos um dia depois do acontecimento, não é? 

Já voltamos para o Brasil e chegamos aqui dia 7 de setembro. Saímos dia 6, se não me 

engano foi dia 5 para 6, não é, o episódio. É... E, então foi uma Olimpíada marcada pela 

insegurança depois. Para nós marcada por essa experiência ruim no futebol, mas ao 

mesmo tempo que nos enriqueceu para outras situações da vida, e esse episódio triste,  

lamentável que foi o sequestro, a morte de tanta gente, dentro daquilo que seria... Porque 

todo mundo ficava na Vila Olímpica na época. Não tinha... Todas as pessoas que 

participavam da Olimpíada ficavam na Vila Olímpica, não é, que era em Munique. Isso é 

muito legal, porque a convivência com as pessoas... você tinha a possibilidade de 

encontrar com gente com outra cultura. Tinha uma boate, por exemplo, que funcionava 

de oito à meia-noite. Você via as pessoas dançando, cada uma à sua maneira. Os 

restaurantes todos eles sempre lotados, mas com uma organização. A comida do melhor. 

Você tinha, você tinha o que queria na Vila. Isso facilitava, não é? Diferentemente de 

hoje que você não tem os principais, porque lá a vantagem é você cruzava de repente com 
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os grandes atletas na rua. É... Eu fui fazer... Cobrir a Olimpíada em Atlanta, em Miami, 

depois Atlanta, eu não conseguia  não ver ninguém. E nessa que eu joguei, 72, você 

estava no lugar ali tinha... Você estava fazendo ali a troca de um souvenir qualquer com 

uma fera dessas. É... Ou com, na época a seleção de basquete tinha Marquinhos, tinha 

aquele timaço da gente. Então você tinha, além dessa facilidade de encontrar outras 

pessoas, porque estava todo mundo ali. E por isso que talvez tenha acontecido aquele 

fato... Quando aconteceu esse fato da invasão, aquele dia não tinha ninguém na rua. 

Parecia assim que tinham se combinado, ninguém saiu. Ninguém. Era... Desapareceu 

todo mundo. Todos preocupados evidentemente. Poucas informações para quem estava 

lá. É mais assim, tinha movimento assim de muito medo. Aí a gente veio embora, acabou 

acompanhando muito mais aqui. Você ir vendo as coisas. 

 

B.B. – Falcão, na sequência você passa para profissional... 

 

P.R. – Aí eu venho da Olimpíada, Queria jogar mais um ano já, queria mais... 

Porque eu olhava em cima e tinha muita gente. Eu me lembro que sim, vou esquecer 

alguém, mas tinha Carbone, que era o reserva do Clodoaldo na seleção, tinha jogado um 

tempo no São Paulo. Tinha o Tovar, que era titular, tinha o Dorinho que era meia-

esquerda, tinha o Djair que era meia-esquerda, tinha Bráulio, tinha Sérgio, era um onde 

para... Vitor Hugo, outro volante também, tinha Garcia, que era outro meia. Tinha muita 

gente boa. Então eu digo: “Eu não vou jogar”. Então eu queria ficar mais um ano, 

cumprir até os 20 anos no juvenil, que era a idade limite. Mas o Dino Sani, aí então 

treinador: “Não, vai subir”. E fez com que eu subisse com 19 anos. E antes de começar o 

Campeonato Brasileiro, o Carbone foi vendido para o Botafogo. E aí então começava a 

fazer primeira viagem, para jogar contra o Paysandu, em Belém do Pará e foi a primeira 

viagem que eu fiz. Depois fiquei na reserva, depois jogamos o jogo contra o Nacional em 

Manaus e aí voltamos para Porto Alegre para o jogo contra o Cruzeiro. O time do 

Cruzeiro era um timaço, não é. E essa história é engraçada: eu estou no banco, não é, e o 

Dirceu Lopes jogando muito, não é? O time do Cruzeiro era um timaço, não é? E com 20 

de jogo o Dino Sani olhou para o Gilberto Tim que era o preparador [físico]: “Aquece o 

Falcão.” Digo: “Eu?” [risos] Porque o time do Cruzeiro... E eu tinha, ficaria que marcaria 
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o Dirceu, porque na época o primeiro volante marcava o meia que voltava, não é, que era 

o... Era... Eu acho que o meio-campo do Cruzeiro era o... Devia ser Piazza,  Zé 

Carlos e Dirceu Lopes. Só. [risos] E sobraria para mim o Dirceu, não é. Mas aí acabei 

entrando no segundo tempo e entrei bem no jogo. Entrei bem, tive uma boa atuação e 

acabei não saindo mais como titular. Tinha 19 anos. Então eu saí da Olimpíada, queria 

continuar mais um ano, mas o Dino Sani que foi quem me deu a grande chance da minha 

vida de subir. É... E eu subi com o Dino e acabei tocando bem a minha vida profissional. 

 

F.S. – Pouco depois de você subir você tem o seu primeiro jogo com Pelé, contra o 

Pelé. Inter e Santos. 

 

P.R. – 74 eu acho. No Morumbi, não é? 

 

F.S. – Como é que foi essa experiência de ver aquele cidadão que sempre foi o seu 

exemplo tanto dentro como fora de campo? 

 

P.R. – Era um momento, não é? Eu tinha... Eu tinha o quê? 20 anos? 

 

F.S – 21.  

 

P.R. – É, 21.  

 

F.S. – 20 para 21. 

 

P.R. – E era o mesmo problema do Dirceu Lopes, não é, porque eu tinha que 

marcar o cara. [risos] Mas assim, é... A única coisa que eu me lembro e aí demonstra 

aquilo, a admiração pelo Pelé, e teve uma bola que ele veio, não é, eu coloquei na frente e  

ele adiantou um pouco. Adiantou um pouco e veio, deu o bote, eu consegui tirar do pé 

dele dando um toquinho por cima do pé dele e saí jogando, não é? E ele passou por mim 

e cumprimentou. É... Não sei a que ponto outro jogador não teria ido mais firme na 

dividida comigo. Ele deve ter entendido “o guri está começando”, e eu só toquei e tirei. 
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Mas foi uma experiência assim... Eu sempre tive essas coisas assim. Sempre foi meu 

ídolo, não é, o Pelé. Mas eu sei... No momento que eu entrava em campo eu conseguia 

neutralizar essas coisas. Eu não entrava, eu não ficava assim, na competição ou no jogo 

independente de quem estivesse do outro lado. É... Muito preocupado, não é? Eu entrava 

para fazer e era uma motivação a mais jogar contra o Pelé, evidente. E... Porque era um 

jogo que... eu estar vendo o maior jogador da história na minha frente contra a gente e 

contra mim e no meu setor do campo. Porque ao mesmo tempo que era um perigo para 

mim, mas ao mesmo tempo era um momento de... Sem dúvida de consagração. Estar 

enfrentando o maior de todos e em um momento do jogo tendo uma certa vantagem. 

Então isso foi muito gratificante, depois marcar outro foi um pouquinho mais fácil. 

[risos] 

 

B.B. – O nível de exigência caiu. 

 

P.R. – É. 

 

B.B. – Na sequência tem a Copa de 1974 que você, já jogador profissional, estava 

assistindo a Copa como 70, como 66. Isso já começou a se colocar no seu horizonte como 

uma possibilidade, participar... 

 

P.R. – Olha, em 74 se disse tanta coisa, não é. Se disse tanta coisa dessa Copa. Me 

disseram que eu estava na lista, depois fui tirado no último momento. Porque nós 

tínhamos um jogo fundamental aqui, que fez com que o Paulo César - não aquele jogo, 

mas eu acho que ali foi o... Que o Carpegiani fosse convocado foi no jogo contra o 

Palmeiras. O Palmeiras também um timaço. O Palmeiras era um time brilhante, não é. 

Dudu, Ademir da Guia, Leivinha no meio de campo. Luís Pereira atrás. Era um time 

muito forte e nós tínhamos um jogo deu 0x0 no Beira-Rio e o Zagallo veio ver, que era o 

treinador. Nós tivemos uma atuação brilhante, tanto o Inter com o Palmeiras, e ali se 

cogitou também a minha convocação. Se cogitou tanta coisa, que eu estava na lista, mas 

aí teria vazado a lista com meu nome, aí resolveram mexer em três nomes para não 

caracterizar que foi dado para algum jornal a vantagem de ter dado a lista correta. Enfim, 
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se disse muita coisa. Mas eu estava... Eu era novo, eu tinha 20 para 21. E achei até, 

achava até que podia ter ido, mas também não isso não representou não ter ido, eu acho 

que tinha Clodoaldo. Depois Clodoaldo acabou não jogando, né, machucado. Mas era um 

meio-campo de respeito, mas evidente adoraria ter ido, mas isso não ficou marcado, não. 

Não ter ido nessa Copa, não. 

 

B.B. – Você não era ainda... Quer dizer, a perspectiva era se afirmar no Inter... 

 

P.R. – É. Estava bem, poderia ter ido, mas também não é que eu possa... Não teve 

nenhuma injustiça eu não ter ido àquela Copa. Embora pudesse, estava bem estava 

jogando bem estava três dois de profissional. Já estava com... Em 75, por exemplo, eu 

ganhei a bola de ouro da Placar como melhor jogador do campeonato, quer dizer, um ano 

depois nem isso. Estava bem, mas longe de ser injustiça naquele momento a minha não 

convocação. 

 

B.B. – Em 75, como você falou, o Inter aparece no cenário [clubístico] nacional... 

 

P.R. – É. Já vinha aparecendo, não é? Mas esse foi o ano do título, não é. 

 

B.B. – Sacramenta com o título o  lugar do Sul no cenárioclubístico nacional. Isso 

foi um contínuo da sua participação desde 73 de uma formação de uma equipe, foi uma 

surpresa, como é que isso se... 

 

P.R. – Veja bem, em 74... Foi assim, 74, 75, 76, se mudou muito pouco. Não quero 

errar, mas eu me lembro que em 74 veio o Lula. É... Centroavante, eu acho que era o 

Flávio Bicudo e depois saiu o Flávio, veio o Dario, eram contratações pontuais. O time, 

90% estava montado. E o Rio Grande do Sul começou a ser olhado diferente, não é, com 

mais respeito. Só não se teve respeito com o Minelli, que foi campeão, 75 no 

Internacional, 76 com Internacional, 79 com São Paulo e não foi para a Copa do Mundo. 

 

B.B. – 77. 
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P.R. – 77 com São Paulo. E não foi treinador da seleção na Copa do Mundo de 78, 

que eu acho que é uma das grandes injustiças que se cometeu nesse país, não é? Um 

treinador campeão, 75, 76, 77, não está na Copa. Então... o Internacional foi construído já 

com o Dino Sani, depois o Minelli pegou e aí continuou em 76, e depois 77 não foi bem, 

porque saiu quase todo mundo, mas 78 já brigou de novo, 79 foi campeão invicto, coisa 

que nunca mais se repetiu. Quer dizer, então o Internacional criou um respeito ao longo 

desse tempo e começou a ser olhado um pouquinho... Porque o Rio... Na época futebol 

era muito Rio São Paulo. Muito, muito, muito. Não existia Rio Grande do Sul, não existia 

Minas. Era muito. E na seleção se sentia isso. Tinha muito isso, não é. Muito Rio- São 

Paulo, São Paulo-– Rio. Então o Rio Grande do Sul começou, não é, a mudar isso. 

Começou a se olhar para o Rio Grande do Sul com esse, com essa um pouquinho, 

diferente quando o Internacional começou a se impor no futebol nacional. E depois 

também, Minas Gerais começou a se impor com vitória, por exemplo, de Libertadores do 

Cruzeiro. Cruzeiro, alguns anos depois, mas foi construída ao longo do tempo de 

resultados, e realmente São Paulo e Rio tinham times maravilhosos. Não tinha injustiça 

nisso. Tinha, podia ter se dado um pouquinho mais de atenção ao futebol gaúcho e 

mineiro, mas o São Paulo e Rio tinham time extraordinários. Time do Botafogo, do 

Santos, do Flamengo enfim, eram times extraordinários, não é? Mas era... Isso 

demonstrava a riqueza do nosso futebol. Mas o Rio Grande do Sul começou a se, entrar 

no mercado nacional eu diria assim em 74. A partir de 73, ele começou a aparecer um 

pouco mais. 

 

F.S. – Você falou agora que o Minelli não ter sido técnico da seleção depois do 

ótimo retrospecto nos Brasileiros como tricampeão seguido foi uma das grandes 

injustiças da história do futebol brasileiro. Como é que era trabalhar com o Minelli, que 

era visto na época como um técnico até de métodos modernos, um cara que acompanhava 

o futebol, já naquela época? 

 

P.R. – É, o Minelli mesmo dizia isso, ele teve uma excelente participação no 

Internacional, até porque ele pegou um grupo de jogadores inteligentes, na sua maioria. E 
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o... O Rinus Michels, por exemplo, foi o... Revolucionou aí o futebol em um período com 

o carrossel holandês, ele se... Perguntado para ele porque ele conseguia manter esse time, 

esse “abafa”, essa marcação sob pressão, essa linha de impedimento. Ele disse que o time 

tinha lá sete, oito jogadores com QI acima da média. Eu acho que era um pouquinho o 

time do Internacional 75 a 76, 74, jogadores que tinham a capacidade de entender, 

jogadores que tinham, é... Que tinham, evidentemente todos a sua vaidade, mas isso 

nunca era colocado acima do coletivo. Esse eu acho que era o grande segredo daquele 

time. Eu acho que é o grande segredo de um mo... Era na época, não é. Hoje está um 

pouquinho diferente, mas o grande segredo dos times era que em que todos queriam se 

destacar, mas sem que o coletivo ficasse de lado. É... E aquele time tinha muito isso. 

Tinha disputas internas, mas sempre, assim, sempre em benefício do coletivo. Quer dizer, 

você queria jogar, ser o melhor jogador em campo sem com isso fazer com que ele não 

fosse, sem prejudicar o teu companheiro. E aí todo mundo crescia. O Internacional era 

isso, é um... E o Minelli teve uma participação nisso. O Minelli era um treinador 

preparado, é... Veio do interior de São Paulo pouco conhecido aqui, mas chegou aqui e 

teve muita capacidade, muita competência em trabalhar porque o grupo era bom também. 

Os jogadores já conhecidos, mas que treinavam, que se dedicavam, é... Que sabiam, não 

é... Jogadores como o Carpegiani, Figueroa e tinha... Vamos dizer um monte de jogadores 

aí. Sabiam da necessidade do treino. Sabiam da necessidade... Eles tinham que estar bem 

para ganhar. Não tinha essa história de “não vamos treinar, vamos [ficar] na manha.” 

Não. Você treinava muito porque se sabia que se você treinasse você ia ter resultado. Não 

se jogava a li a... O italiano usa uma palavra muito boa,  [inaudível] não se jogava ali a... 

Ah, vamos administrar. Não, se treinava forte porque a gente sabia que se treinasse forte 

ia ter resultado. Não ia conseguir resultado se não treinasse forte. Isso, aquele grupo tinha 

muito forte e tinha muita vergonha de perder, muita vergonha. A gente não... No vestiário 

não estava bem se perdesse. Era uma... A gente meio que se estranhava assim. Não era 

um ambiente... Então, a gente não queria repetir isso, e por isso que era um time muito, 

muito vencedor, por causa dessa mentalidade. 
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F.S. – Em 752, você... Já se falou aqui, o Inter é campeão com partidas que marcam 

muito. Por exemplo, a final, o gol iluminado lá do Figueroa, e a semifinal. Gostaria que 

você comentasse um pouco mais a semifinal, estava vendo que foi contra o Fluminense, a 

“Máquina”, não é? 

 

P.R. – A semifinal, é. Que foi um jogo muito marcante, não é, na história, porque a 

gente... Nós jogávamos contra o semifinal contra o Cruzeiro, não é? Não? 

 

F.S. – Não, Fluminense. Final contra o Cruzeiro. 

 

P.R. – Mas nós tínhamos é... A vitória do Fluminense no Rio de Janeiro, de um 

time que tinha Félix, que era o goleiro, tinha sido campeão do mundo quatro ou cinco 

anos antes, não é? Isso era 75. O lateral direito era o Toninho que também jogava na 

Seleção Brasileira, o esquerdo era Marco Antonio, na zaga tinha Silveira e Edinho, meio-

campo tinha Zé Mário de primeiro volante, Rivelino e Paulo César Caju. Olha o meio-

campo que tinha o Fluminense. Na frente era o Gil, em uma fase extraordinária, o 

Manfrini e o Zé Roberto que era um jogador de muita qualidade, também vinha para 

compor no meio-campo. Então era um jogo duríssimo, encardido. É... E mas assim, teve 

uma semi... Teve um jogo contra o Fluminense no Rio, foi a final na realidade, não é. 

Porque o Internacional nunca tinha chegado a uma final. E quando você vai para o Rio de 

Janeiro, enfrentar o time do Fluminense, que era um timaço, e ganha o jogo com a maior 

tranquilidade, 2x0, e o Fluminense deu dois chutes no gol, com todo esse timaço. É... 

Evidente... Graças também ao que o Minelli, como o Minelli organizou, não é? Eu me 

lembro que a gente todos os jogos nós tínhamos quase que marcação individual, com 

exceção desse jogo que nós esperamos no meio campo. O Valdomiro ficou em cima do 

lateral esquerdo para não apoiar, o Lula em cima do Toninho, o Flávio saiu do meio dos 

dois zagueiros e veio pegar o Zé Mário, e ali nós organizamos o resto e o Fluminense deu 

um chute, dois no gol. Foi absurdo o jogo e nós jogamos ao natural. Então ali, eu me 

lembro que nós chegamos em Porto Alegre e o aeroporto Salgado Filho estava lotado, 

porque ali pela primeira vez o Internacional chegava na condição de disputar o título em 

                                                
2	  Referência	  a	  partidas	  do	  Campeonato	  Brasileiro	  de	  1975.	  
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casa. Então foi um jogo espetacular, marcante, Maracanã lotado, e nós tivemos a 

semifinal que eu estou tentando lembrar antes do Fluminense que foi o... Nós tivemos a 

final com o Cruzeiro. É... Mas o jogo no Rio de Janeiro, embora a gente soubesse que 

tinha que fazer a final, a gente não transparecia isso. Mas a gente sentia que não tinha 

como. Mesmo o jogo com o Cruzeiro, depois, tenha sido um jogo mais difícil que o 

Fluminense, não é, que o Manga fez duas defesas extraordinárias e... Uma no chão e uma 

na falta do Nelinho. O time do Cruzeiro também era um time extraordinário, com um 

batedor de falta como o Nelinho. É um time que tinha muita velocidade, muita qualidade 

de toque.  É... Mas o time do Internacional muito forte, não é, tinha muita consistência. A 

condição física que o Gilberto Tim dava também era acima da média. A gente tinha muita 

força, muita... Não era um time assim de drible, não era um time de firula, mas era um 

time muito forte, muito consistente e com jogadores, alguns jogadores excepcionais. 

 

B.B – E no ano seguinte3 essa base se mantém e vocês têm o desafio de vencer um 

Corinthians que vinha aí com uma expectativa de uma semifinal onde tem a famosa 

Invasão Corintiana... 

 

P.R. – No Rio. 

 

B.B – Depois decidem aqui, decidem no Rio Grande do Sul essa... Nessa final 

contra o Corinthians. Também isso foi nesse momento um desafio para se encontrar 

profissionalmente? Ou já estava... 

 

P.R. – É o desafio já começou [inclusive] no ano anterior, não é. Porque a gente 

lembra que a declaração do pessoal do Fluminense na época que eles estavam 

preocupados não com o jogo, preocupado em quem seria o adversário, que jogava 

Cruzeiro e Santa Cruz, eu acho, a outra semifinal. Então quando saíram algumas 

declarações nisso e que isso motivou muito, não é. E a possibilidade de decidir em casa o 

bicampeonato de um, quase o mesmo time, mudando talvez o centroavante, não é? Eu 

acho que mudou o centroavante e o quarto-zagueiro. Eu acho que o Marinho Peres 
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também estava no segundo ano. É... Então era o mesmo time praticamente. Não, o Paulo 

não jogou esse daí porque teve a lesão no joelho, aí jogou, é... A gente estava 85% com o 

mesmo time e com a possibilidade de jogar em casa, contra um Corinthians forte, claro, 

mas era em casa, não é?  A gente tinha força, muita força fora de casa, em casa isso 

triplicava. Mas era um time assim, ó: a vantagem daquele time do Internacional que hoje 

é um pouquinho diferente as coisas de um modo geral - é que não tinha fora de casa ou 

em casa. Não tinha... Para a gente não tinha isso, não é. Nós não tínhamos essa dife... 

Jogar fora de casa, jogar mais fechadinho, aí em casa. Não, não, não. Não existia isso. É... 

Porque nós tínhamos um grupo de jogadores que nós tínhamos a certeza, que é o que eu 

uso hoje como treinador, e sei que Carpegiani, o Paulo também usa: “Futebol é 

imposição.” Se você joga... Não interessa aonde você vai jogar, você tem que se impor. 

Se é em casa, se é fora. Isso existe aqui hoje um pouco no mundo... são dois times, não é? 

Um em casa, um fora. Aquele não. Aquele time, é... Não tinha esse problema. Não tinha. 

Jogar no Maracanã com o Fluminense ou jogar em casa não mudava nada. 

Absolutamente nada. Isso era uma força, era a força. Jogar em casa com o Corinthians 

que também é um time que veio, que desceu o quê? 15, 20 mil corintianos, uma festa em 

Porto Alegre. Mas a gente sabia que era muito difícil perder em casa uma oportunidade. 

Era difícil. O time tinha muita consistência, muita personalidade, entendeu? E muita 

qualidade. 

 

F.S. – Antes ainda daquela final, há outro jogo marcante, outra semifinal marcante 

que é contra o Atlético Mineiro aqui...4 

 

P.R. – Também. 

 

F.S. – No Beira-Rio. Que você faz talvez o gol mais marcante da tua carreira junto 

com o contra a Itália em 82. Como é que foi aquele jogo e principalmente aquele gol que 

foi feito nos minutos finais da partida? 
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P.R. – É o jogo com o Atlético... O gol com o Atlético, muita gente, muitos 

consideram o gol mais bonito da história do Beira-Rio. Porque foi um gol construído 

assim em treino, na realidade. Porque a gente é... O Escurinho, que era o grande parceiro 

dessa jogada, ele em uma de... Não começava jogando, ele entrava depois. Então a gente 

tinha uma jogada que era trabalhada no treino que eu pegava a bola atrás, um pouquinho 

antes do meio-campo, para o lado direito e entrava com a bola e quando eu chegava 

passando no meio-campo, eu olhava para ele. Ele fazia um, uma menção de correr para 

dentro da área como se fosse receber a bola por cima, ele fazia que ia entrar e saía de 

costas. Nesse momento que ele está saindo eu dava- eu já estava mais próximo - eu batia 

essa bola - não direto, porque não daria tempo de eu chegar para receber a bola - eu 

colocava a bola bem alto, em parábola, que era para dar tempo de eu chegar. E a gente 

treinava muito isso, muito. E até os companheiros, às vezes: “Pô, vamos parar com isso.” 

Porque dava certo em dez, duas vezes, não é? Mas é uma jogada que poderia dar certo em 

algum momento. E deu, em um jogo fundamental, que deu a possibilidade de ir a final. 

Que não foi exatamente a jogada, mas ela foi dali, porque a bola sai com o Figueroa, com 

o Marinho dando ao Figueroa, que foi uma falta. Figueroa levanta no Dario. Quando o 

Figueroa bate essa bola, ela não cai mais no chão, ela só cai dentro do gol. O Dario dá 

para o Escurinho, por cima, eu estou entrando pelo outro lado, o Escuro vira e dá para 

mim, eu devolvo para o Escuro, o Escuro para mim e eu faço o gol. Quer dizer, não foi a 

mesma jogada, mas foi uma jogada de entendimento daquilo que nós fazíamos nos 

treinos. E foi marcante,  o gol aos 45 e alguma coisa, e eu me lembro que eu chego na 

bola chutando já no final, a bola foi um pouquinho adiante do que eu imaginava, cheguei 

chutando de ponta de pé e talvez se eu tivesse pego no peito do pé, o goleiro tivesse pego. 

Porque no peito dele, não é. E eu peguei na ponta do pé, e ela foi embaixo, e o Ortiz não 

conseguiu neutralizar, e a bola foi entrando assim. Então foi um gol é... E que é 

interessante, tu sente o estádio subindo contigo. Quando a bola está vindo, você sente o 

estádio... Porque o estádio está querendo o gol, não é? E você sente ele subindo. Ele 

subindo, ele subindo, e aí a vibração com o gol, não é? Eu tive uma sensação parecida 

quando eu trabalhei no Bahia agora recentemente no gol que nos deu a condição de ir 

para a semifinal5. Nós estávamos... Nós tínhamos perdido o primeiro jogo e jogávamos 
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por um resultado igual devido  à campanha que nós tínhamos feito. Nós tínhamos feito 17 

pontos na frente desse adversário, bastava ganhar em casa de 1x0. Só que deu 45 e estava 

0x0 e classificação do outro time para a final. E levantamos uma bola, por nosso zagueiro 

que eu tinha colocado de centroavante, que era um jogador muito... Cabeceava muito, que 

era o Nonato, que hoje está no Cruzeiro e ele quando ele cabeceou a bola, a bola vai 

entrando, tu sente o Pituaçu, que é onde o Bahia joga, o estádio. Eu nunca tinha ouvido 

um barulho daquele jeito, o gol do empate, o gol do 1x0 que daria condição para ir à 

final. Assim de uma torcida que não ganhava há dez anos e... está terminando o jogo e tu 

está sentindo que vai passar mais um ano sem ganhar e aí tu faz um gol desses, o estádio 

deu uma explosão nunca vista que é parecida com essa, não é? A torcida levanta, levanta 

e... Porque torcedor também participa junto. O torcedor sofre, está ali. Essa vibração 

depende muito de como é feito. Se você faz um, dois, três a zero, o quarto gol é diferente 

da vibração do 1x0 aos 40... Dois 2x1, contra o Atlético, aos 46 quase... Porque o tempo 

ia para suplementar, ia para prorrogação se termina 1x1. E o time do Atlético era muito 

bom, não é? Cerezo no meio, tinha Éder, tinha... Timaço também. E seria o jogo mais 

complicado aí. Mas enfim, a vibração... foi uma semifinal também complicada, porque os 

times eram bons, não é?  

 

B.B – Falcão nesse final dos anos 70, ano a ano o Campeonato Brasileiro, ele vai 

ganhando importância, a televisão passa a transmitir, ainda que não ao vivo, mas 

videotape enfim, chegamos a ter um campeonato com quase, mais de 90 clubes. Tem 

essas circunstâncias que torna importante. Apesar disso, o campeonato regional, o 

campeonato local , nesse momento, ele é muito forte. Queria que você contasse um 

pouquinho a experiência do Grenal. Quer dizer, o público para além de Rio Grande do 

Sul, de Porto Alegre, o que é que é para você nos anos 70 jogar um Inter e Grêmio?  

 

P.R. – É... O Grenal, ele não é diferente, tá, eu diria assim. Não deve ser diferente 

de um Cruzeiro e Atlético. É... Época boa, por exemplo, de Ponte Preta e Guarani. Lugar 

em que só tem dois times, não é?  

 

                                                                                                                                            
Vitória	  da	  Conquista.	  
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B.B. – Derby. 

 

P.R. – O Derby, não é. O Roma - Lazio, não é? Inter e Milan, Juventus - Torino. 

Esses... Onde tem dois times a rivalidade é muito maior. E na época ela era forte porque 

você tinha poucos jogadores de outros estados jogando. Hoje você tem muito isso, caiu 

muito essa rivalidade. Não é aquela rivalidade... Na época, naqueles Grenais 

normalmente acabava em confusão, briga [risos] entre os jogadores. Porque a maioria dos 

jogadores eram formados nas categorias de baixo e  vinham vindo, não é. Vivendo isso, 

vivenciando isso, torcendo, perdendo. Tipo o pai dele levando o guri para o campo, de 

repente o guri está jogando contra o Grêmio que maltratou ele ou vice-versa. Ele está 

jogando contra o Internacional que o... Lá atrás maltratava porque como torcedor ele 

perdia mais que ganhava. Então isso tudo vem enraizado dentro, vem dentro de uma 

cultura que faz com que essa rivalidade fosse muito forte, não é. E também a imprensa 

cria uma situação também de rivalidade. Porque já existe a rivalidade entre as empresas, 

às vezes, que vão falar do Grenal. Para ver quem começa antes o Derby. “Vamos entrar 

às oito da manhã.” “Não, mas a outra vai entrar às nove, quem sabe a gente entra oito e 

meia...” “É mas aí tem...” Então a concorrência é geral, não é só de quem vai entrar em 

campo, não é. Quem vai fazer a maior transmissão do dia, enfim. Então é... É um dia 

diferente, mas não só para os jogadores, para todas as pessoas que vivem no mundo do 

futebol. O Grenal ele é diferente, não é. É... Às vezes você põe dois comentaristas no 

Grenal, coisa que não acontecia no jogo normal. Tudo muda. [risos] Não só para quem 

está jogando. Mas é o jogo... É o principal jogo. É no meu caso aquele que eu mais 

gostava de jogar, porque é o jogo mais forte, mais pesado, não é? É... E que já... Eu 

adorava jogar  Roma - Lazio também, enfim. Eu acho que dois times em um lugar só em 

uma cidade como Porto Alegre, ou Belo Horizonte como eu falei, ou no caso de Grenal, 

eles ficam assim... em uma condição de muita disputa. O juiz, por exemplo, o árbitro do 

jogo, ele é entrevistado desde segunda-feira. Terça, quarta, o cara... O pessoal ia na... No 

emprego dele, onde ele trabalhava, saber os amigos, saber se o cara estava nervoso, como 

é que estava. É uma loucura. Isso mostrava... Que hoje a situação diferente. Enfim, é um 

clássico que é vivenciado e é sempre diferente. Hoje menos, mas continua sendo 

diferente.  
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[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

B.B. – Engraçado. 

 

P.R. – Figura.  

 

B.B. – Figura.  

 

F.S. – Esse time do Inter, 75, 76, como você falou, mesmo que ele não... Mesmo 

que as individualidades não superassem o coletivo, era um time formado por 

personalidades fortes. Jogadores que gostavam de se impor. Fala um pouco mais sobre 

esses jogadores: Figueroa, Manga, Valdomiro... 

 

P.R. – É... O Manguinha falava pouco, não é, mas tinha... Era uma liderança muito 

mais fleumática pela posição, pela história dele. O Claudio, lateral direito, tinha liderança 

também. Era talvez um dos mais falantes e tal. Figueroa era capitão, não é, também era 

jogador de muita personalidade. Aí você vai pegar o time,  pegar o Marinho Peres 

também. Tinha sido capitão inclusive da Seleção Brasileira de 74. 

 

F.S. – Traz inclusive do Barcelona, onde ele tinha jogado, a ideia da linha de 

impedimento.  

 

P.R – A saída, não é, a marca... A saída que era... que ele tinha aprendido com 

Rinus Michels que trabalhou no Barcelona depois da Copa de 74, que era aquela história 

de encurtar o campo. E nós fizemos isso contra o Corinthians na final. Tem um lance, 

inclusive, que a gente faz isso. Que a gente tira a bola, a bola cai no peito do Zé 

Eduardo6, que era quase zagueiro, ele domina, quando ele levanta a cabeça o time inteiro 

[está] em cima dele. Que era uma característica daquele time, de encurtar o campo. Em 
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uma época que se podia fazer impedimento. Hoje é impossível fazer, não é, porque com 

essa história que, aliás, que é uma coisa que eu critico demais, que tem que esperar para 

ver onde a bola vai pra levantar [a bandeira], quase impossível fazer a linha de 

impedimento. Ou seja, eu acho que isso atrapalhou o futebol, na minha avaliação 

atrapalhou, porque você não consegue encurtar campo. Encurtar campo significa fazer 

linha de impedimento. Só que não dá, não é, porque, você joga a bola para jogador que... 

mesmo que eu esteja jogando para você a bola, você impedido e você vira as costas, faz 

que não quer jogar, e entra outro, segue o jogo e o cara faz o gol, quando na verdade eu 

joguei a bola para ti. Para você, então você está impedido, tem que se dar, eles não dão. 

Houve essa mudança na regra que na minha avaliação piorou muito fazer o encurtamento. 

Por isso é que o zagueiro não sai, ficam lá atrás, porque não dá, não é? E... Eu acho que 

foi um grande prejuízo, não é, para o futebol, isso de esperar o auxiliar tem que esperar 

até ver o último momento para dar. E esse time fazia isso, do Internacional. O Marinho 

também tinha personalidade. Aí você vai para o Vacaria, que era o mais quietão e tal. 

Meio-campo era  o Carpegiani e eu e o Escuro, o Escurinho, e Valdomiro, Flávio e Lula. 

Quer dizer, era um time... Flávio vindo de Portugal, o Lula com passagem em Seleção 

Brasileira e Fluminense, Valdomiro com toda sua história no Internacional. Era um time 

assim que tinha muita personalidade, mas tinha muita união também, não é. Você vai 

dizer “a família”... não tinha essa história de família não. Não, era a... Era um pessoal 

unido, cada um tinha suas preferências de relacionamento, não é, o que é comum em um 

grupo. É... O importante é que quando você vai para dentro de campo seja fora do campo 

que todo mundo possa se conviver bem. Mas dentro do campo, sim, aí tem que ser irmão 

mesmo. E esse time tinha isso. É, porque em um grupo você pode ter, por exemplo, eu 

posso gostar de estar conversando com dois, três pessoas do grupo. Você pode estar 

gostando mais de outros. Isso faz partea de relação., Mas a hora que vocês entravam, que 

esse time entrar no campo, deu, não é? Aí era uma briga só. Fora do campo não tinha 

tanta necessidade de ter frequência. Isso, aquele time era bem assim. Mas era um time 

forte tecnicamente, fisicamente e também, isso: como você falou, um time de jogadores 

com personalidade e com objetivos muito claros. 
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B.B. – A partir desse momento você, vamos dizer assim, se acostuma a ser 

convocado para a Seleção? Isso passa a fazer parte... Você disputa a Taça do Atlântico, a 

taça Rio Branco. Isso passa a fazer parte já do seu... 

 

P.R. – É. Mas 78 que era o grande objetivo eu acabei não indo, não é? Que era a 

Copa da Argentina. 75 eu acho que fui convocado, 76, é... 77 não sei se teve convocação, 

mas teve... 77 teve a preparação feita, em início de 77, eu acho em Embu, se não me 

engano. Preparação com o Brandão que era o treinador. 

 

B.B. – Osvaldo Brandão. 

 

P.R. – É. E aí trabalhamos em [Embu] e tal. E depois aí o Brandão saiu, depois do 

primeiro, do empate contra a Colômbia, eu acho, na volta. Aí assumiu o Coutinho, e aí eu 

tive uma discussão com ele quando eu voltei e tal. Nós tivemos folga naquela semana, 

uma discussão com ele que, enfim, eu acho que não vem nem ao caso ficar repetindo, 

porque ele não poderia nem dar a opinião dele do que aconteceu, porque ele infelizmente 

não está mais aqui com a gente, mas era uma Copa que eu tinha me preparado, 78, não é. 

Eu tinha sido campeão 75, 76, 78 ganhei de novo a Bola de Ouro da Placar como melhor 

jogador do campeonato e fiquei fora do Mundial de 78. E eu estava bem. Estava bem e 

esse episódio de não ter ido à Copa de 78 eu levei comigo para 82, porque em 82 quando 

eu estava na convoca... Na seleção na hora que  estava ali todo mundo esperando para 

cantar o hino, não é, antes do primeiro jogo com a Rússia, aquele... Todo esse filme de 78 

em dez, 15 segundos passou na minha cabeça. É aquela Copa que eu tinha que estar, não 

fui, agora... E aí eu não teria nenhuma modéstia de dizer que eu fui injustiçado naquela 

Copa, pelo momento em que eu vivia, e falo isso baseado na opinião unânime das 

pessoas que mexiam com futebol na época. E em 82 quando eu comecei a Copa eu... Esse 

filme veio, não é, de novo. Essa  é a Copa que eu tenho que mostrar para muita gente - e 

para mim também, principalmente -, que acreditaram em mim que eu tinha que estar 

naquela de 78. Então esse filme de 15 segundos passou na minha cabeça quando estava 

dando o hino. E é uma coisa que você não controla porque o inconsciente é incontrolável, 

não é? Você não consegue. É uma coisa que... Mas veio. Então aquela Copa eu já entrei 
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joga... Parecia que eu estava jogando por 82 e por aquela que eu não fui. Mas é... Enfim, 

mas aí depois eu fui. Aí em 80 eu fui para... fui para a Itália, e na época não era possível 

convocar jogadores. Os clubes não liberavam, até porque não tinha ninguém fora. Tinha 

na realidade o Dirceu e eu. E outros jogadores que na época não foram convocados. Todo 

mundo jogava aqui. Então não liberava mesmo. Eu fui liberado só... Quando o Telê fez a 

convocação, da primeira convocação o Telê quando assumiu a Seleção Brasileira, nós 

fizemos um jogo contra a seleção de novos no Maracanã. E aí o Telê me deu a faixa de 

capitão e nós jogamos aquele jogo, em seguida, uns meses depois, eu fui vendido para a 

Europa, para o Roma, aí não fui mais convocado. Fui convocado só um mês antes, foi 

isso mesmo, um mês antes de começar a Copa, não joguei as eliminatórias porque os ti... 

O Roma não liberava. Então aí em 82 eu joguei a Copa e... foi uma Copa que o resultado 

todos já conhecem. [risos] 

 

B.B – As circunstâncias... 

 

P.R. – É. 

 

B.B. – Um pouquinho antes relembra então o tricampeonato do Inter, 79. 

 

P.R. – 79. 

 

B.B. – Contra o Vasco. 

 

P.R. – É. 79 tem uma história assim, nós tínhamos feito 75, 76, campeão. 77 saiu 

todo mundo. Ficamos só em dois, Valdomiro e eu, do primeiro título de 75, no time 

titular. É... E aí 78 nós chegamos também em uma condição de ter... Acho que foi 

terceiro ou quarto naquela competição. E 79 foi assim, era... Foi o ano em que nós 

conseguimos... era um time praticamente novo, mas em relação a 75, de titular que tinha 

começado antes,  tinha só Valdomiro e eu. E 79 foi um... Nós não imaginávamos 

conquistar um título invicto. Nós imaginávamos... Nós começamos a pensar isso lá na 

frente. Quando a gente começou a ver possibilidade de ser campeão, eu digo: “Bom aí 
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nós começamos com...” Começamos a criar uma disputa a cada jogo para não perder, 

para tentar ser campeão invicto. Porque era uma novidade. Ninguém conseguia isso até 

então e ninguém conseguiu depois disso. E nós estamos falando de 1979, isso não foi 

ontem, não é, ou há dois anos atrás. É... E nós conseguimos, em um momento do 

campeonato, pensar nisso e brigar por isso. Nós nem estávamos pensando nisso. Nós 

estávamos pensando em ser campeão e tal,mas... E era um time que saía desacreditado do 

campeonato gaúcho, porque ficou em segundo lugar com muitos pontos [atrás]. 

Evidentemente que isso teve uma explicação. É... Eu fiquei fora dos jogos do hexagonal 

final, porque eu tive um corte no pé no jogo com a seleção brasileira e argentina. É... E 

fiquei fora de seis jogos. Seis ou sete de um total de oito, com um corte no pé. E o Batista 

ficou fora também de alguns jogos por causa de uma torção no joelho, mas de qualquer 

maneira foi fi... Foi um campeonato gaúcho ruim. Houve mudança em tudo, no futebol, 

na direção técnica, preparação física e tudo e nós saímos dali com essa conquista para 

você ter uma ideia. Então ela foi forte, ela foi uma expectativa que ninguém esperava de 

ganhar o campeonato, e muito menos ser invicto, não é? O que... Marcante porque não se 

conseguiu depois disso nada parecido. 

 

F.S. – Em 79, outra semifinal marcante contra o Palmeiras. 

 

P.R. – Palmeiras, Morumbi. 

 

F.S. – Que a imprensa de São Paulo vive repercutindo aquela capa do Jornal da 

Tarde. 

 

P.R. – É. 

 

F.S. – Porque o Palmeiras vinha com um time que tinha conseguido ganhar do 

Flamengo de 4x1, em pleno Maracanã. O Flamengo já, inclusive com o teu colega Paulo 

César Carpegiani, já sendo construído para virar a base que ganharia o título mundial em 

81. E... Vem aquela capa do Jornal da Tarde muito repercutida em São Paulo, “Quem é 
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melhor, Mococa ou Falcão?” e você tem uma das atuações mais elogiadas da sua carreira, 

pelo menos lá em São Paulo. Você lembra desse jogo? 

 

P.R. – É. Lembro, lembro que foi um jogo... que foi um jogo difícil porque o 

Palmeiras tinha ganho do Flamengo e nós tínhamos ganho por [WO] do Atlético Mineiro. 

O Atlético Mineiro por algum motivo lá, não se apresentou no Beira-Rio, não é. E aí nós 

ganhamos o jogo por [WO] tal e fomos jogar contra o Palmeiras em São Paulo. O 

primeiro jogo contra um Palmeiras motivado e decantado como possível campeão 

daquele ano, e era um time que estava muito bem organizado, não é. Era... se eu não me 

engano o Gilmar no gol, era Rosemiro, era o Polozzi, o Beto Fuscão e o Pedrinho, que 

depois foi jogar na Itália, Pires, Mococa e Jorge Mendonça. Eu acho que era Jorginho, 

César  e Baroninho, que era um timaço, que vinha jogando junto. Os caras se entendiam 

bem e saímos atrás, não é. 1x0, fizemos 2x1, aí o Palmeiras fez 2 [inaudível] fizemos 

2x2, 3x2. Eu fiz os dois gols do jogo. E foi o jogo que nós chegamos em cima da hora 

porque tinha tanta gente no estádio e nós pegamos um trânsito absurdo, nós chegamos no 

estádio eu acho que  40 minutos antes de começar o jogo. Então foi tudo ligeirinho, trocar 

de roupa, aquecer e entrar para o jogo. É... E foi um jogo muito bom do time inteiro. Nós 

tínhamos o quarto zagueiro, que tinha 17 anos, que era o Mauro Galvão. Imagina 17 

anos, jogando em um jogo desses. E... E a gente esteve em situações importantes do jogo 

porque é... O empate para nós não seria ruim lá, porque tinha a decisão em casa. Mas 

quando a gente fez 3x2 lá... O jogo... Foi tão complicada a classificação que nós 

empatamos em casa, 1x1, quer dizer, não era um jogo simples. Mas tivemos atuações 

muito boas na zaga, do Batista, minha, do Mário Sérgio, do Valdomiro, aí o time foi um... 

E era um Morumbi lotado. Nós diríamos assim, 95% do estádio era Palmeiras, não é, que 

estava lá. Então... É... E a gente teve assim é... O jogo, alguma sorte no jogo porque o 

próprio gol que eu fiz de cabeça, não é. Eu não tinha uma característica de ser um grande 

cabeceador, embora tivesse treinado muito isso, para aproveitar a minha altura. Foi um 

gol de cabeça e um gol de sem pulo-que eu pego... E eu tomei uma sola do Mococa, 

inclusive, porque...  Mas eu bati tão forte na bola e tirei o pé para não quebrar a perna 

porque eu tive que bater e tirar, porque se eu deixo a perna aí eu tinha... Me machucava. 

Então eu tive que bater e tirar, e eu tive que bater e tirar com tanta fo... Velocidade que eu 
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não vi o gol assim. Quando eu bati, eu me virei, eu fui ver o gol virando. Eu fui ver que a 

bola tinha entrado quando eu me virei. É... E foi uma belíssima vitória. Porque... Tanto é 

que o time do Palmeiras era o... Certamente até então um time de... A ser batido. 

 

B.B. – E depois contra o Vasco... 

 

P.R. – Aí naquele jogo com o Palmeiras eu machuquei a perna. Na hora que 

dominaram o Zé Mário, dominou no peito, eu estava ali passando e eu chutei para tirar a 

bola do gol e distendi um pouco a cápsula do joelho, e o primeiro jogo contra o Vasco eu 

não joguei, nem o Valdomiro. Eu fiquei concentrado em Porto Alegre para recuperar para 

o jogo de volta e, inclusive, fiz o... Botei uma tala de gesso. Fiquei concentrado e o 

primeiro jogo no Rio era um jogo com... Difícil, complicado, até porque o Valdomiro não 

ia jogar, eu não jogaria, que eu era o capitão, mas o Internacional fez uma atuação 

brilhante. Ganhou de 2x0, aí garantiu o título lá no Rio de Janeiro. Aí depois em Porto 

Alegre a gente ganhou de novo, mas o título foi conseguido certamente no Rio de 

Janeiro, nos 2x0. E foi a... O famoso campeonato invicto não é, que a gente até hoje... 

Tem uns amigos meus que jogavam naquela época comigo que diziam para mim... De 

vez em quando a gente se encontra eles tem uma brincadeira assim: “Falcão, a única 

coisa quando tem o Campeonato Brasileiro e de repente se um time começa a ganhar, a 

ganhar muito eu só fico torcendo para perder um joguinho [risos], que é para não ser 

invicto. [risos] Pode ganhar quem quiser, mas tem que ter uma derrotinha.” 

 

B.B. – Essa marca ninguém tira, não é? 

 

P.R. – Ah sim. Não é fácil. 

 

B.B. – Falcão, na sequência, 1980 tem... Seria aí o coroamento dessa série de 

vitórias que seria a Copa Libertadores da América, como é que... O que é que você... 

 

P.R. – É, mas antes disso tem o Brasileiro que nós perdemos... 
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F.S. – E até é uma situação que você fala muito, porque você ficou seriamente 

doente com erisipela e acabou não jogando a semifinal daquele Brasileiro, contra o 

Atlético. 

 

P.R. – E bastava o empate para ir a final, não é? Porque nós tínhamos empatado 

com o Atlético lá e jogaríamos em casa por um empate, e jogaríamos a segunda final em 

casa. A primeira seria no Rio com o Flamengo, que acabou se classificando para a final e 

depois foi o campeão,e o segundo jogo em casa. Então nós tínhamos a vantagem aqui, 

porque era difícil perder o jogo em casa. Era muito difícil. E nós tínhamos empatado lá 

com o Atlético e eu na volta já estava me sentindo debilitado e fui concentrar, nós 

concentramos um dia antes e... Mas na hora do jogo eu senti uma coceira na perna, na 

perna direita, uma coceira... eu me lembro que eu estava deitado domingo de manhã e o 

Ênio Andrade que era o treinador, entra no quarto... que também foi outro monstro do 

futebol, não é?. Ele foi campeão com três times diferentes brasileiros, não é, com o 

Coritiba, com o Grêmio e com o Internacional. E ele entra no quarto e eu digo, “ué”, que 

eu estava coçando a perna. “O que é que é?” Eu digo: “Ah, eu estou com uma coceirinha 

aqui.” Ele brincou: “Ih, está com medo do Chicão?” Chicão era o joga... O volante do 

Atlético. “Medo do Chicão, eu vou botar outro. “Ah, estou com esse...” Ele era muito 

brincalhão. Dali, 9h30, 10h, até a hora do jogo eu tive uma queda geral do estado, do meu 

estado geral... Uma queda do estado geral. É... Eu me lembro que chegou um momento 

que chamei o médico, “Ó, estou com...” E eu senti a perna inchada, ele olhou assim: 

“Não, bota gelo.” Eu fui botar gelo, só que o gelo, de repente, o gelo tinha um formato de 

bico, não era quadradinho e tal, e quando eu tirava o gelo, eu sentia que a perna estava 

inchada. Aí chamei ele... Aí teve a palestra do Ênio Andrade, eu sempre falava alguma 

coisa, não é? Dizia alguma coisa e tal, e eu não falei nada, e já estranharam. Eu saí dali, 

fui para o quarto que era do lado da palestra, deitei. É um... Não é. Aí chamei o médico: 

“Olha, tá assim, assim não...” Aí desci para o vestiário, faltava 1h15 para começar o jogo, 

chamei o jogador que ia ficar fora do banco, que era o Tonho. Disse: “Tonho, aguenta no 

vestiário aí.” Porque ele ia subir, e depois ia ser difícil achar. “Aguenta aí.” E aí o 

Gilberto Tim veio, e o médico, o Dr. Costa e Silva, foi chamar o Tim: “Olha eu acho que 

o Falcão está com erisipela.”, que é uma infecção subcutânea na realidade. E aí eu... “Que 
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é que é isso?” Aí ele botou... Não, ele... O Tim que era muito, motivava muito, tirou o 

gelo. “Ah!” Tirou o gelo e eu fui tentar aquecer, já na hora do jogo, e eu me lembro que 

eu tinha que botar uma caneleira. Na época não se jogava de caneleira. Eu não conseguia 

botar a caneleira, porque eu não conseguia encostar nos pelos, no pelo da perna. Parecia 

agulhada assim. E... Aí fui correr... Começamos, e o Tim também tinha mania de o 

capitão puxar a fila no aquecimento, e aí eu mancava muito, aí ele... Aí eu, aí ele 

encostou o time disse: “Ó...” Ele encostou o time na parede, parou o aquecimento e disse: 

“Olha, gente. Aqui, o Falcão não está bem, mas muitas vezes ele nos ajudou, hoje nós 

vamos ajudar ele e tal, e vai entrar no jogo.” E eu cont... Ele fez uma motivada assim, deu 

uma, tentou... E aí eu continuei correndo. O Ênio Andrade encosta em mim: “Como é que 

está?” “Não dá.” Porque a hora que... a  perna latejava demais, latejava demais e aí eu saí. 

Aí o médico veio e colocou aqui o termômetro para ver, eu já estava com quase 40 

[graus] de febre. E aí dali eu fui para o pronto, fui tipo para o Pronto Socorro, fiz a 

radiografia e não tinha nada. Fui para casa. O médico, um vascular, foi me ver e tal, e 

olha... Me deu já antibiótico, fiz o exame no outro dia,  caracteriza erisipela. Aí eu fiquei 

lá, um ano tomando injeção de  benzetacil para não... Mas foi uma loucura, foi na hora do 

jogo. E a gente acha inclusive até hoje que se eu... se a gente tivesse no sábado, de 

repente, a notícia que eu não jogari,a eu acho que daria para administrar mais o esquema 

do jogo e tal, mas foi na hora de entrar, na hora do aquecimento, entendeu, e nós... 

Bastaria um empate. E mudou inclusive o esquema do Atlético Mineiro, porque eu 

encontrei depois o Procópio, que era treinador do Atlético, ele foi... Fazer um... [Na] 

chegada no Roma, eu já estava no Roma, em seguida, e ele me confidenciou que o 

esquema dele era, quando eu passasse do meio-campo o Chicão me marcaria, e o Cerezo 

ficaria na frente na área para não deixar a frente da área vazia, porque ele sabia, “tu vai 

levar o Chicão para tudo o que é lado, vai abrir na frente”. Então ele cravou o Cerezo 

como volante e o Chicão me acompanhava. Quando ele soube que eu não joguei, aí ele 

cravou o Chicão e liberou o Cerezo. O Cerezo fez uma atuação brilhante e o Atlético 

ganhou de 3x0 da gente. Mas se a gente tivesse no sábado... se no sábado soubesse que eu 

não fosse jogar, o resultado não seria esse. O resultado seria muito mais forte. É que foi 

na hora, isso deu a... Um... Não deu nem  para administrar isso entendeu. E o próprio 

torcedor sentiu esse baque. E aí a gente perdeu o jogo. Mas em 80, então, antes da 
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Libertadores, que foi jogada quase que em paralelo, seria... O Internacional podia ter sido 

mais uma vez campeão brasileiro, porque jogaria com o Flamengo em casa o jogo 

decisivo. E aí veio a Libertadores. A Libertadores também, a Libertadores foi um 

campeonato em que eu tive dificul... Joguei alguns jogos também, eu estava recuperando 

também da erisipela. Fiquei parado um tempo e tal, eu fiquei, eu me lembro que eu 

fiquei. É... Eu fazia três injeções por dia. Eu fazia às 8h, às 11h, às 8h da manhã, às 3h da 

tarde e às 11h da noite e ficava com o pé para cima porque não dava para baixar o pé. 

Latejava demais porque ficou... ela ficou vermelha de acima do joelho até embaixo. E aí 

fiquei... Depois quando eu fui para o Roma, eu continuava tomando duas injeções por 

mês, depois tomei uma para evitar que ela voltasse. Era... Graças a Deus nunca mais eu 

tive, mas foi uma coisa que aconteceu assim... Na hora que... atrapalhou inclusive a 

Libertadores. Mas a final da Libertadores que foi com o Nacional, que é que você está 

falando, ela foi atípica. O time do Nacional é um time muito rodado. E veio para Porto 

Alegre para empatar, para levar a decisão para casa. E eu me lembro que em Porto Alegre 

nós fizemos um ou dois chutes no gol. Tinha um jogador que jogava no Real Madrid, que 

era o Espárrago, que aonde eu ia ele estava atrás. Ele grudou de uma maneira assim que 

é... Que não... E todo o Nacional atrás que era um time que marcava bem. Um time 

experiente. E não tinha espaço. Tínhamos duas chances e não tínhamos um centroavante 

machucado, também teve uma improvisação no centroavante. E tivemos duas chances só 

no jogo. E... Aí fomos para lá, lá jogamos muito melhor, merecíamos ter ganho o jogo. 

Rodolfo Rodríguez fez duas ou três defesas extraordinárias. Tomamos o gol e era para ter 

ganho o jogo lá. Lá nós merecíamos ter ganho, muito mais que em casa. Então 

praticamente aquela Libertadores a gente perdeu em casa, que era a força daquele time. 

Porque empatou em casa. 

 

B.B – E na final vocês ganhavam fora, não é. [inaudível]  

 

P.R. – É, e tomamos, perdemos 1x0, em um gol de cabeça do Victorino e tal. Mas 

foi um jogo que nós... Se o jogo fosse 3x1 para nós não era nenhuma injustiça, mas 

futebol não é uma questão de justiça, não é: É só um jogo. Não é um ato de justiça. 
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B.B. – Falcão, em 80, você já estava no Inter há sete anos como jogador 

profissional. Tinha feito todas as categorias antes. Em que momento você sentiu que a 

transição, a mudança era positiva, era inevitável, enfim? Em que momento você 

desejou... 

 

P.R. – Não foi uma coisa, foi amadurecendo, não é?. Foi amadurecendo, eu não... 

Foi uma coisa que foi amadurecendo ao longo do tempo. É... Já tinha tido interesse de 

outro time, do Milan, um pouco anterior, mas aí o Milan acabou indo para a série B e não 

pôde contratar ninguém. Eu acho que o Roma foi assim: foi a maior coisa possível e a 

melhor coisa que poderia ter acontecido, porque era um time que não ganhava 

campeonato. Era um time que estava começando, é... A tentar crescer. Diferentemente de 

Juventus, de Inter, de Milan que, não é... Seria muito mais fácil ser campeão nesses times. 

Se diz na Itália que um campeonato no Roma vale dez da Juventus, porque... Pela 

diferença, pela estrutura, não é? E foi assim, uma ida para o Roma e eu, para mim, foi 

uma ida importante porque eu ajudei a crescer esse time. A estrutura, não é... A estrutura 

de... inclusive, de sala de ginástica, de tudo. Levei muita coisa da gente para lá. A 

organização deles era fantástica, não é. Nós não tínhamos muita organização nos 

campeonatos. Eu lembro que a confusão... Lá não. Lá era... Sabia quando ia jogar a hora 

o dia e tal, mas é... Faltava... Nós tínhamos uma organização mais, temos na parte de 

fisioterapia, por exemplo. Nós tínhamos outras coisas, na parte de... Na preparação física, 

em algumas coisas. Lá não se trabalhava com peso, falar peso lá no jogador era falar 

nome feio. É... E nós... aqui se trabalhava muito com a parte de musculação. Então foi 

uma... foi diferente. Mas foi muito legal porque eu fui para um time que eu ajudei a 

crescer e que cresci junto em termos táticos, não é. É... Houve uma mudança do Roma, 

não é. O Roma era um time que... todos os times italianos faziam marcação homem a 

homem. e eles usavam muito fora de casa o tal do catenaccio, que é a retranca, fechado e 

contra-ataque. E  o Roma começou a mudar isso com Liedholm7, que era um treinador 

sueco que estava há muito tempo lá, e foi jogador lá do Milan e tal, e  estava treinando o 

Rom,a e ele queria transformar essa marcação homem a homem em um futebol à zona e 

                                                
7	  Nils	  Liedholm,	  ex-‐jogador	  sueco,	  vice-‐campeão	  mundial	  na	  Copa	  de	  1958,	  famoso	  treinador	  da	  
Roma.	  
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ele precisava de alguém que conhecesse isso e aí eles chegaram em mim, por... Pelé 

falou, Dino Sani falou, muita gente falou. Então eu tive a incumbência de sair, de fazer 

do Roma, junto com o treinador, mas eu dentro do campo, a marcação por zona. Que no 

início não foi fácil e a gente fazia muito linha de impedimento, não é? E... Então, essa 

transformação do Roma que conseguiu e depois de muito tempo chegar no primeiro ano, 

ganhar a Coppa Italia, que é como ganhar a Copa do Brasil aqui; ser vice-campeão 

quando merecia o título, porque teve um gol contra a Juventus e tal que foi anulado de 

uma maneira que até hoje se fala,que era o nosso gol, praticamente, do campeonato. 

Então esse crescimento do Roma com a cidade. A cidade sempre foi... Eu lembro que se 

ironizava muito,  Roma, Cidade dos Ministérios e tal. E o Roma começou... O time 

começou a ser simpático, porque jogava um futebol bonito de ver. Não era aquela 

marcação homem a homem e tal. Começava a mudar também a simpatia inclusive pela 

cidade. E a gente... Depois acabou sendo campeão no ano de 82/83. E... Diante de 

adversários poderosos, não é, como a Juventus que acabou sendo o grande adversário. A 

Juventus tinha... A seleção italiana que ganhou o campeonato do Mundo de 82 era a base 

da Juventus, não é. Quer dizer, você tinha Zoff8, Gentile9, Cabrini10, Scirea11, Tardelli12, 

Bettega13, que depois jogou na sele...  que não jogou 82, mas estava ali. Paolo Rossi que 

tinha chegado na Juventus. Platini14, Boniek15, era um timaço. Foi em cima desse time 

que o Roma foi campeão em 82/83. Então foi é... Foi um time que foi construído, não é, a 

gente... O italiano fala com due lire16, não é, que é com nada, diferentemente do Roma 

que foi campeão depois também, que foi um time construído com... Tinha muito mais 

potencial econômico, não é, outra situação. E isso fez com que a gente tivesse ficado 

marcado, a gente, aquele grupo, tanto é verdade que agora escolheram lá a seleção do 

Roma dos últimos anos, que é de toda a história do Roma até 2010. Tem seis jogadores 

escolhidos daquele time de 80, que foi campeão de 80, 82. O que demonstra que eu acho 

                                                
8	  Dino	  Zoff	  
9	  Claudio	  Gentile	  
10	  Antonio	  Cabrini	  
11	  Gaetano	  Scirea	  
12	  Marco	  Tardelli	  
13	  Roberto	  Bettega	  
14	  Michel	  Platini	  
15	  Zbigniew	  Boniek	  
16	  Em	  italiano,	  “com	  duas	  liras”.	  
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que ali foi onde o Roma começou a construir um pouquinho a sua história. Foi um título 

muito marcado. 

 

F.S. – Como é que foi a construção da tua... A sua construção, a sua autoconstrução 

de uma imagem ali dentro do Roma. Eu faço essa pergunta porque você tem uma história 

interessante quando você acaba de chegar, de você com Romeo Benetti, que é um 

companheiro seu de Roma, em um dos primeiros jogos ele chega e... 

 

P.R. – Não, na concentração. [risos] Mas o Romeo, é um cara assim: O Romeo já 

jogara na Juventus, titular da seleção, jogador de... Aquele jogador assim ó, firme, duro 

de meio-campo que todo treinador gostaria de ter, que sabe jogar. Batia muito bem de 

fora da área, mas aquele volante que... Que você... Que eu... Os caras sentiam ele. E na 

minha chegada ele fez uma frase assim que a gente chegou ele, me apresentaram e tal. 

Ele brincou comigo: “Ah, o cara... Tudo bem?” “Tudo bem.” “Agora a gente tem em 

quem botar a responsabilidade se a gente não ganhar.” Eu digo: “Pô, legal.” [risos] E... 

Quer dizer, e depois, pô, ficamos muito amigos. É um jogador de uma experiência, não é, 

fantástica, já estava no encerramento de sua carreira e tal, e ficamos muito amigos, um 

cara muito sério, muito trabalhador. Romeo Benetti, um dos grandes jogadores que o 

futebol italianoteve. É... Mas assim, eu acho que quando você chega em um lugar 

diferente, você tem que chegar respeitando todo mundo, mas não muito, não com a 

cabeça lá embaixo, mas não também lá em cima, eu acho que você tem que ter um 

entendimento. Naquela época era muito mais difícil que hoje. Porque hoje você não 

chega em um time sozinho. Na época era um estrangeiro para o time, então... você 

chegava assim na Itália, todos os outros jogadores eram italianos era só você de 

estrangeiro e eu fui muito bem recebido e tal. Eu tive agora nessa... Na ida de novo lá 

agora, que eu digo em outubro, quando teve essa festa. É... Foi muito bom ver o pessoal 

que jogamos juntos porque a gente manteve assim uma relação, mesmo não falando... A 

gente lembrou de episódios, deu risada, que foi um grupo que marcou e eu sentia... Senti 

mais agora que eu nunca fui tratado como estrangeiro por eles. É... E claro que tem muito 

a ver também com a maneira de se comportar, como é que você se coloca para com eles e 

tal. É... Trouxe o Roma para jogar no Brasil. Tinha prometido para eles. “Não, vou...” 
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“Ah...”, porque eles não conheciam o Brasil, “Não, quero ver se...” Conseguimos levar o 

Roma passar três dias no Rio de Janeiro e dois em São Paulo, quando fizemos um 

amistoso com o São Paulo. Quer dizer, o São Paulo tratou eles muito bem. O pessoal da 

direção com as suas esposas receberam as esposas dos dirigentes, foi um negócio muito 

legal. A gente falou disso agora, daquela vinda para o Brasil. Então é... Essa minha 

passagem no Roma foi especial. Foi especial.  

 

B.B – Mas nesse momento da mudança você não chegou a cogitar um clube do 

Brasil, porque até então não era um hábito a transação para um clube europeu, para o 

exterior. O objetivo era  ir para a Itália. 

 

P.R. – Ah, não. Não tinha concorrência o Internacional. Difícil. Tinha concorrência, 

mas não tinha assim uma diferença. Tu saía de um... O Internacional era top, como outros 

times eram top. Não tinha... O Internacional não perderia nessa... Algumas vezes o 

Corinthians tentou, enfim, na época, quando eu estava aqui, mas nunca houve... O 

Internacional não perderia, entendeu, porque era um time também top de linha. 

 

B.B. – E a Itália por algum... 

 

P.R. – A Itália foi, porque chegou um momento que foi amadurecendo, como eu 

estava te dizendo, amadurecendo e se criou a situação que era bom para todo mundo. Já 

tinha sido tricampeão brasileiro, já tinha jogado o Campeonato Gaúcho, então seria 

interessante uma venda. Interessante, porque eu queria viver uma outra cultura, e porque 

o Internacional também teria a possibilidade de ter uma entrada de dinheiro que 

possibilitaria a organizar algumas outras coisas. Então na realidade foi bom. Foi bom 

para todos.  Eu saí daqui com 27 anos, diferentemente, porque hoje os garotos saem com 

18 anos. Quer dizer, eu saí com 27 anos e depois... quase como um dever cumprido, não 

é, digamos assim. Embora eu tenha feito todas as coisas, eu devolvi aquilo que o 

Internacional me deu. Eu acho que estamos empatados. [risos] 

 

B.B. – E essa adaptação à língua, ao país... 
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P.R. – É, essa foi a coisa mais difícil. Mais difícil, mas eu... Para que eu me 

adaptasse, assim eu sabia que... Como eu sempre fui um jogador que joguei falando - eu 

nunca consegui jogar quieto -, eu tinha que falar a língua rápido. E uma das coisas que eu 

fiz foi participar de um programa de televisão junto com um jornalista italiano - evidente, 

se não eu vou fazer um programa de televisão em italiano e eu não falava nada -, mas isso 

fez com que me obrigasse a aprender a língua. “Pô, eu tenho que ir em um programa de 

televisão uma vez por semana, eu tenho que... Não posso falar bobagem.” Então eu tinha 

que, eu criava, eu criei além do... Da dificuldade e da obrigação de eu ter que falar no 

jogo, eu criei uma outra situação paralela que é a televisão. Para me obrigar a aprender. 

Então, eu tinha... Eu escutava televisão toda hora, lia jornais e tinha alguns amigos que eu 

perguntava e tal. Eu digo: “Olha, se eu errar a palavra eu quero que vocês me corrijam”. 

Às vezes a pessoa ficava, não queria corrigir, “Não, se eu falar alguma coisa em italiano 

errado, uma palavra errada, eu quero que vocês me corrijam. Não fiquem constrangidos 

porque eu tenho que aprender.” Então isso me ajudou muito. Então aí eu tive ... Assim a 

vantagem, não é, de aprender rápido. Tanto é verdade que o meu primeiro jogo com o 

Roma na Copa Uefa, na época é... Não, da Recopa, que era o ganhador das Copas de cada 

país. Nós jogamos... Porque na época se jogava o campeão era... Copa dos Campeões, 

que é a Champions League hoje, tinha a Copa Uefa, que era segundo e terceiro de cada 

país, e tinha a Recopa que era o campeão de Copa, de cada... 

 

F.S. – Das Copas nacionais. 

 

P.R. – Das Copas nacionais. Quer dizer, Copa do Rei na Espanha, Coppa Itália na 

Itália e tal. Hoje mudou. Hoje às vezes você tem a Copa dos Campeões, dois, três times 

do mesmo lugar. Na época não, era o campeão só. E nós fizemos um jogo em Roma, 

ganhamos de 3x0 do Carl Zeiss17, não é. E fomos fazer o jogo de volta lá. O jogo de volta 

foi uma guerra. Guerra. Nós podíamos perder até de 2x0. Foi uma guerra. Nós demos um 

chute no gol. Um. E erramos na frente do goleiro. Eles deram uns 300 chutes no gol. O 

meu goleiro foi o melhor jogador em campo, deram duas bolas na trave. Os caras 

                                                
17	  Carl	  Zeiss,	  clube	  baseado	  na	  cidade	  alemã	  de	  Jena,	  então	  pertencente	  à	  Alemanha	  Oriental.	  
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jogaram uma partida impressionante. Tanto é que chegaram à final, perderam a final. É, 

foi assim ó... Mas ali... E eu me lembro... Eu estou contando esse jogo, porque eu queria 

falar com meu time para sair, porque eles estavam dentro da área, e não conseguia me 

comunicar. Eu cheguei lá em agosto, isso era setembro. Eu não conseguia me comunicar 

para fazer o time sair, porque a gente estava dentro da área, dentro do gol, e os caras em 

cima, massacrando, mas na segunda-feira, quando nós fomos treinar, já sentimos o clima. 

Tinham lá 150, 200 torcedores, pesando o ambiente no campo. E... Na Alemanha 

Oriental, frio. Já na chegada para passar ali a fronteira, como eles chamam, já foi difícil, 

porque nós tínhamos dado a lista de 25. Mas no jogo de domingo machucou o Benetti e 

não foi, aí explicar porque é que  tinha 25, agora tem 24... Ficamos três horas e meia na 

fronteira para passar, para explicar isso. O clima já foi pesado na chegada e eu -o tempo 

estava chuvoso -, eu olhava aquela cerca, todas aquelas cercas... e aí nós chegamos para 

fazer esse jogo, segunda-feira assim, terça-feira assim e o jogo na quartafoi um pavor, eu 

nunca havia... Eu nunca enfrentei um adversário tão, tão assim, carregado em um jogo. E 

foi o jogo que perdemos a classificação porque perdemos de 4x0 e nosso goleiro foi o 

melhor em campo, o Tancredi18. Um jogo deles inacreditável. É isso em relação a nossa 

primeira experiência europeia. 

 

B.B. – Falcão e a relação, comparando, a relação com a torcida no Brasil e na 

Itália? A Itália é conhecida no mundo pelos ultras, pelas coreografias, por ser uma 

torcida... 

 

P.R. – É o caso do Roma, o Roma tem a Curva Sul, não é. Eles falam “Curva Sud”, 

ela faz um espetáculo. Mas o time do Roma é diferente. Esse time do Roma não tinha 

ganho, tinha ganho um campeonato na época da Guerra. Então não tinha exigência de 

título. A exigência que eles queriam e me falavam no dia-a-dia era: “Pô, você não vê 

espetáculo domingo.” Eu digo: “Mas pô e não é...” E é eles falavam tanto, eles usam a 

palavra “i numeri”, que é a jogadinha de efeito, não é, “i numeri”. Aí digo: “Ah, ô.” Aí 

um dia eu perguntei para um deles: “Vocês querem os números, como vocês chamam, 

que é a jogadinha de efeito, ou quer ser campeão?” “Ah! Campeão eu não vou ser nunca. 

                                                
18	  Franco	  Tancredi,	  goleiro	  italiano,	  titular	  da	  Roma	  durante	  boa	  parte	  da	  década	  de	  1980.	  
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Eu quero ir no estádio me divertir.”, ele me dizia. [risos] “Pelo menos no domingo.” 

Então não tinha essa cobrança pelo título, não tinha e... Tanto é que tinha uma fra... Uma 

faixa na Curva Norte que dizia assim: “A Roma não se discute, se ama.” É... Que 

demonstrava bem o espírito. E eu, uma das coisas que eu tentei colocar é isso, não é: não 

nós temos que criar uma torcida que cobre, porque se não fica fácil para o jogador. Tu 

tem que cobrar, evidentemente naquela cobrança não agressiva. Não aquela cobrança de 

ir atrás do jogador em vestiário, no estádio. Não. Uma cobrança de querer resultado. E a 

gente começou a construir isso aquele grupo, não é. E depois em 2001 foi campeão de 

novo Fabio Capello, não é. Aí já com Cafu, com Aldair, com Emerson, com Totti, aí era 

uma seleção mundial. Antonio Carlos, o Zago lá, Candela, da seleção francesa, enfim. E 

foi... E hoje o torcedor cobra do Roma. Ele não, ele não quer, não aceita mais. E eu acho 

que é isso que faz parte. Quer dizer, o engrandecimento do Roma, pode-se colocar isso 

como o fator principal. Quer dizer, a torcida te cobra resultado. Coisa que na época não 

cobrava porque achava... Você queria jogar, ver um jogo legal, ganhar e tal, mas sabia 

que era difícil o campeonato, e naqueles cinco anos a gente foi..., duas vezes foi 

campeão, foi duas vezes segundo lugar, uma terceiro, duas Coppa Itália e foi assim, 

perdemos a final na Copa dos Campeões, nos pênaltis. Foi construído uma... Começou a 

ser construído um Roma em que o torcedor começou a se sentir assim, é... Estufar o peito 

para dizer: “Eu torço para a Roma.” Então é uma coisa que foi construída nos anos 80. 

 

B.B. – Ainda que não houvesse a cobrança, você diz que a expectativa em torno de 

você, você diz que  percebeu no aeroporto quando você chegou. 

 

P.R. – É, mas é diferente o aeroporto. Sabe por quê? Mas ali não era para o Falcão, 

não. Ali era para alguém, era uma esperança que chagava para eles. Não era, não tinha 

identificação no Falcão. Porque não tinha na época a vantagem que se tem hoje, internet. 

Você liga a televisão você vê campeonato francês, campeonato alemão, campeonato 

inglês. O campeonato que você quiser e lá você também vê. Quer dizer, essa cobrança, 

essa visibilidade que tinha, que tem hoje não tinha na época. Então eu cheguei lá pouco, 

pouco se sabia. O que se sabia é que chegava o jogador brasileiro que eles gostavam 

muito, não é?. Então chegava uma esperança e que eles foram ver depois e tal que foi 
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uma contratação adequada, tal. Mas no início não era o Falcão, era um brasileiro que 

chegava. Tinha... Segundo lá os jornais tinham 6 mil pessoas no aeroporto. Eu achei que 

ia ter lá um dirigente, dois jornalistas, imaginei também... Estou chegando na Europa não 

é, não tem essa nossa... O... Não se cobra futebol como se cobra aqui no Brasil. Não, eu 

cheguei tinha esse povo inteiro. Então quer dizer, para mim foi uma surpresa, não é, boa. 

Quando eu abri a porta do avião em agosto, de um calor, abriu, veio um torcedor do 

Roma e me deu um buquê de flores. Eu já achei maravilhoso, mas eu não estava 

esperando, porque eu estava esperando pouquíssimo. Eu falei: “Não vão nem meia dúzia 

de pessoas.” e tinha um caminhão de gente que eu achei muito bom. Mas ao mesmo 

tempo eu digo: “Espera um pouquinho, não é aquilo que eu ima... É uma coisa forte 

também o futebol aqui.” Aí eu fui vendo que o futebol era uma coisa muito forte. Muitos 

jornais esportivos, não tinha ainda a rádio que tem hoje como tinha no Brasil. Quer dizer, 

a rádio começava a se desenvolver depois. É... E houve um crescimento das televisões 

privadas. Crescimento das rádios privadas. Então o Roma teve uma participação 

importante nessa história da comunicação em Roma. 

 

F.S. – Começando a fazer um pouco a ponte com a Copa de 82. Como é que era a 

relação com Bruno Conti... 

 

P.R. – Boa. 

 

F.S. – Uma ”bandeira” romana. 

 

P.R. – Excelente. O Bruno é... É o jogador mais habilidoso do plantel. É... E agora 

inclusive quando a gente estava lá... A gente tem uma relação muito boa porque ele é 

muito engraçado, não é. Muito engraçado, muito, está sempre pronto para uma 

brincadeira, e quando houve agora essa manifestação dos... Escolheram os 11 jogadores 

da história, eles colocaram um carro para a gente... Um carro para cada um, para dar a 

volta no estádio. Então nós fomos nós dois no mesmo carro, não é? [risos] E a gente 

assim... ele tinha muita qualidade. O Bruno tinha muita qualidade e era um jogador que 

tinha uma técnica, tanto é que na Copa do Mundo a imprensa o chamava MaraZico, 
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fizeram um apelido quando a Itália foi campeã em 82. E ele tinha só uma dificuldade, o 

Bruno, que ele chegava muito fácil no fundo, só que ele não cruzava, ele dava um outro 

drible, que é a tal da controfinta que é finta e cont... Dava um drible... E eu comecei a 

conversar com ele e disse: “Pô, Bruno, quando chegar no fundo do campo que é a coisa 

mais difícil, joga a bola dentro. Nós temos o Pruzzo, que  cabeceia...”, que é um animal, 

que era o Pruzzo19. E a gente foi tentando colocar uma situação para fazer toda aquela 

qualidade dele jogar em benefício do quê? Do grupo. Mas talvez isso que ele fazia era o 

que aquele torcedor me falou lá. “Ah, eu quero me divertir no domingo, não vou ganhar 

mesmo.” Eu entendi. E o Bruno, o Bruno teve um crescimento, não é, naqueles anos que 

foi para a seleção italiana que... E explodiu. Muita qualidade. Então a minha relação com 

ele é essa, excelente. É... Com ele, com o Pruzzo que era o centrovante, que era o mais 

engraçado também, reclamava de tudo, mas era um cara muito, muito... Assim, muito 

adequado, muito... Goleador, não é? Muito bom jogador... e agora nós estávamos 

sentados na mesa lá e eles dizem assim, dele:“Esse cara só dá bica.”] “Não, não, eu...” Aí 

então eu: “Não, não, deixa eu falar pelo Pruzzo. Ele sabe jogar, é inteligente.” Aí ele só 

faz assim: “Olha aí, viu?” E é verdade, ele sabia, ele tinha o tempo certo do... Da bola. 

Ele não era veloz, mas ele subia bem. A bola no chão, ele sabia esperar a hora de tocar no 

meio das pernas do zagueiro. Ele era muito bom jogador. Então a rela... O time era... Sei 

lá, tinha 20 jogadores, 21, e viajava todo mundo, então, tinha uma relação muito próxima 

e enfim, é... Dois jogadores importantes, que é bom citar: um morreu recentemente, em 

julho, que era o Maldera20,  e o Di Bartolomei21, morreu lá atrás também. O Di 

Bartolomei estava na seleção, estava o filho e a esposa lá, participando da festa. Então foi 

bom, foi bom revê-los. Embora a gente não tenha muito contato no dia-a-dia 

evidentemente, pela distância e tudo mais, a gente quando se encontra, surgem coisas que 

nos aproximam, assim como se a gente estivesse naquele momento lá naquela época. 

 

B.B. – Falcão você disse... Comentou como hoje o mundo está interconectado, e 

isso se reflete também no futebol. No início dos anos 80 o Atlântico ainda dividia a 

Europa e a América do Sul. Como é que foi essa expectativa em relação a participar da 
                                                
19	  Roberto	  Pruzzo,	  atacante	  italiano	  que	  atuava	  na	  Roma,	  então.	  
20	  Aldo	  Maldera	  –	  falecido,	  na	  verdade,	  em	  1º	  de	  agosto	  de	  2012.	  
21	  Agostino	  di	  Bartolomei,	  que	  se	  suicidou	  em	  1994.	  
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Copa da Espanha e a ser convocado? Quer dizer, que... Como é que você acompanhava o 

que se passava no Brasil, ao mesmo tempo que a sua trajetória exitosa na Itália te 

credenciava para uma perspectiva de convocação? 

 

P.R. – É. Eu assim, a seleção está muito bem aqui. A seleção tinha, estava muito 

bem com o Cerezo com o Zico, Sócrates e o Paulo Isidoro na ponta direita, o time estava 

muito certinho. Mas eu queria jogar a Copa e estava indo bem lá também. Estava indo 

bem. E já tinha sido destaque, tinha ganho troféu, vários prêmios como melhor jogador 

do campeonato e... assim, eu estava também estava me preparando e tinha evidentemente 

uma pequena vantagem. Estava jogando na Europa, conhecia a maioria das seleções, 

alguns jogadores, que são as vantagens que se tem hoje, não é, porque está todo mundo 

jogando lá fora. É... E eu sabia mais assim através de imprensa, amigos meus que me 

ligavam, eu falava e tal. Acompanhava os resultados, não tinha essa facilidade de hoje 

que é... É facilidade, mas às vezes ruim, não é, porque tudo o que é informação rola e não 

sabe o que é que é verdade, o que é que não é verdade. Então, na época o que saía era 

mais ou menos verdade, porque eram coisas pontuais, não é. Hoje sai um caminhão de 

informação que tu tem que... Não sabe o que é que é, o que é que não é, quem faz, quem 

não fez, o que é que saiu na internet, se é o texto, será que é realmente daquele escritor, e 

aí tem que conhecer como é que aquele escritor escreve para saber que não é dele, 

aquelas maluquices. Que na época não se tinha. Mas tinha essa informação através de 

telefone, através de conversa com imprensa e tal, com amigos, ex-jogadores, com... 

Então, uma das coisas que fiz quando fui lá para Roma, aconselhado também por alguns 

amigos... eu não fui para Roma só com o corpo. Eu fui para Roma com tudo, é... Porque 

eu dizia o seguinte: se eu tiver saudade do feijão, por exemplo, alguém vai levar para 

mim. Quer dizer, enfim... Eu não posso ir e ficar a cabeça aqui. Eu fui. E quando... Claro 

que tive alguns momentos de dificuldade, saudade e tal. É... Como nessa chegada na 

Alemanha Oriental. Isso foi em setembro eu tinha me apre... Eu cheguei lá acho que 10 

de agosto na Itália, esse jogo foi em setembro, o primeiro jogo dessa Copa. É... Eu... 

Estava chovendo, inverninho chegando pesado na Alemanha Oriental, eu botei a cabeça 

no retro... No espelho do ônibus, na janela e fiquei olhando, aquelas cercas ali, toda... E 

ali me deu um... Chegou a dar um... baixar o astral, deu uma saudade pesada, aí eu 
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imediatamente reagi. “Espera um pouquinho tu está aqui, porque tu tem... Tu veio para cá 

com um objetivo. Veio para cá para vencer, tu veio aqui para começar a também marcar 

tua história na Europa. Então tu não pode...” Eu reagi imediatamente e fiz do... E sempre 

fiz da saudade um sentimento positivo. E dizia para alguns amigos italianos: “Mas a 

saudade mata você e não sei o quê, a nostalgia.” Eu digo: “Não. A mim não, porque eu 

faço da saudade um sentimento positivo. Eu não faço um sentimento negativo. Por 

exemplo, quando eu estou para... porque eu sei que em dezembro eu vou ter uma folga 

para ir no Brasil, ver a família e tal, os amigos. Eu já começo a ver aquilo em outubro. 

‘Pô, que bom que eu vou estar lá.’ Então aquilo me motiva e aquilo me faz ter uma 

motivação de pensar que eu... Dezembro eu vou estar com meus amigos. ‘Então deixa eu 

ir bem agora para eles se orgulharem porque em dezembro eu estou com eles.’” Quer 

dizer, eu criava mecanismo, não é, na minha cabeça de fazer da saudade um sentimento 

positivo, não negativo. E isso me ajudou muito, não é, porque era um só. Era eu, não 

tinha... Hoje você... o Roma hoje, o Roma tem Marquinhos, jogou ontem, jogou nesses 

dias aí. Marquinhos, o Castán22 e o Dodô. Três brasileiros na defesa. Você ia para o 

Milan, lá. Hoje tem Pato, tem Robinho, tem... Se falar um pouquinho mais lá atrás tinha 

Cafu, tinha o Dida, quer dizer, os times tem muitos brasileiros, não é? Isso facilita, ao 

estrangeiro, facilita demais. Quer dizer, um argentino vai, jogar na Inter, ele se sente em 

casa. Então hoje é muito fácil, muito fácil a adaptação, demais. Fora do campo pelo 

menos. Na época era mais difícil, mas por isso talvez mais, certamente mais, gratificante. 

 

B.B.  – E quando você veio então para se integrar ao grupo que ia participar da 

Copa de 82... 

 

P.R. – Cheguei no dia 3 de maio. Joguei domingo lá, dia 2 de maio, viajei depois. 

Fiz Roma – Madrid, Madrid – Rio, Rio – Belo Horizonte. Cheguei lá, o Tim botou na 

pista para correr. Eu digo: “Tim, tu está louco? Eu joguei ontem, terminei o jogo às seis 

da tarde.” [risos] “Não, não. Temos que dar uma corridinha para tirar o avião do corpo.”, 

que a gente tinha mania de... Aí fui lá dar uma corridinha. É... E aí comecei o trabalho, 

não é. E eu... Já se sabia que o Cerezo, não jogaria porque tinha tido uma expulsão na 

                                                
22	  Leandro	  Castán.	  
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eliminatória, então tinha que ver quem é que ia jogar de volante. Tinha duas 

possibilidades: Batista ou eu. Porque os dois jogadores estavam no meio campo. E o Telê 

foi levando essa dúvida. E o que é engraçado é que quando ele fez a lista, quando ele... 

não,a lista estava feita. Quando ele deu a numeração dos jogadores... Se vocês pensarem 

que o goleiro... O goleiro reserva é 12, não é. Um goleiro saiu... O segundo goleiro 

reserva seria o quê? 13. Mas vamos admitir que seja 22. Então o goleiro reserva é 12, o 

lateral direito é 13, o zagueiro central é o 14, o quarto zagueiro é 15 e o lateral esquerdo 

reserva, 16. Seria essa a ordem, não é? O primeiro jogador de meio-campo seria 16, eu 

16, de repente o Batista  17 e vice-versa. Ele me deu a 15. 

 

B.B – Do zagueiro. 

 

P.R. – E é tão estranho porque o gol que faço contra a Nova Zelândia, que eu vou 

entrando, vou entrando, vou entrando para chutar e estou caindo e faço o gol, não aparece 

o número um, porque a camisa está puxada de uma maneira assim que aparece só o cinco 

nas costas. [risos] Que era a camisa que eu sempre joguei, não é, o número cinco. 

 

F.S. – Tanto é que você joga com a cinco em 86, não é? 

 

P.R. – Exato, a cinco. É. Então, é... Mas foi assim, foi a... Eu cheguei, fizemos os 

amistosos, fomos para lá e a Copa do Mundo é... Foi uma coisa fantástica e ao mesmo 

tempo que marcou demais aquela seleção. Não ganhou, mas acabou... Eu diria, não 

ganhou a Copa, mas acabou conquistando todo mundo, não é? Pela maneira que jogava, 

pelo espetáculo que dava. 

 

B.B – Os italianos da Roma, então, devem ter gostado ainda mais. [risos] 

 

P.R. – Não e eu tinha uns amigos: “Eu não sabia para quem  torcer.” Eu disse: “Ah, 

você tem que torcer para a Itália”, mas é assim, não é? Foi uma coisa fantástica... o que  

jogou o time, não é, e... não ganhou. Mas essa é uma pergunta que todo mundo faz, “por 

que não ganhou”.... Eu cheguei uma semana, uma semana antes da Copa de 2002, em 
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Kuala Lumpur, uma semana antes de ir para a Coreia, e fui fazer o credenciamento para o 

último amistoso da Seleção. Aí eu lá, dei o passaporte, duas senhoras pegaram olharam 

assim e me olharam: “Porque é que vocês não ganharam em 82?” 20 anos depois, não é?! 

Duas senhoras, não é?! Então isso é uma coisa, essa... Esse respeito, não é, por 82, essa 

admiração por uma seleção que não ganhou, é... Eu estou fazendo um livro sobre isso, 

dando o meu depoimento da Copa e a gente está falando com os jogadores, que jogaram 

todos eles contra a Itália e a pergunta que eu faço para eles é: “Por que é que perdemos?” 

E cada um dá uma opinião. É... Enfim, mas eu acho que... eu me senti no direito, no 

dever de deixar alguma coisa marcada, de que esteve lá dentro. E porque é uma coisa 

que... Quando a gente se encontra, esses que participaram, a gente sempre lembra alguma 

coisa de 82. Embora, assim, todo mundo diga como eu, não é, que foi assim, é... Que foi 

o destino, porque a seleção fez um belo jogo contra a Itália. A Itália também jogou muito 

bem. É... As pessoas que vivenciaram aquilo... As pessoas que não viram e que hoje 

falam... E que não viram aquela seleção, que hoje que veem falar, talvez não acreditem 

muito na facilidade que aquele seleção jogava. E tem um dado que eu não vou lembrar 

bem, mas é um dado tipo assim, que dizia muito daquela seleção que era uma seleção que 

não marcava. A Placar fez em julho agora, que completou 30 anos, os números do jogo. 

Nós temos assim, de 15 a 20% a mais de retomada da bola do que a Itália. Quer dizer, 

tem ali quanto à marcação, nós temos lá, não sei se é 28, 32 contra 22 ou... É um número 

assim que eu também me surpreendi. Cai por terra que aquela seleção não marcava, ela 

apertava, ela apertava, ela ro... Ela queria tirar a bola. E eu acho que isso é o grande título 

que nós temos, não é, o reconhecimento. É... Agora nos 30 anos, o que a gente falou 

desse jogo... O Paolo Rossi me disse: “Pô, eu nunca dei tanta entrevista na minha vida 

para o Brasil do que depois da Copa.” [risos] Porque é normal, não é? 

 

F.S. – Fala-se muito do jogo contra a Itália e vai se continuar falando. Um pouco 

menos fala-se do jogo contra a Argentina, que é tido e havido como o grande 

desempenho daquela seleção... Tem alguma outra situação ali de 82 que às vezes você 

para e pensa: “isso merecia ser valorizado e não é tanto, as pessoas não se pegam...” 

 

P.R. – Eu acho que a coisa... 
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F.S. – Algum jogo, algum... 

 

P.R. – Não assim, é... A coisa maravilhosa de 82 na minha avaliação é que não se 

conseguiu achar absolutamente nada que justificasse a derrota. Se tentou. Se tentou tanta 

coisa. Por exemplo, se tentou uma coisa tão absurda que disseram assim - alguém, não 

todos. “Tinha que ter botado o Batista.” O Batista não estava nem no banco. Tinha que 

achar alguma coisa, mas as pessoas não se deram, essas pessoas que falavam isso, não se 

deram conta que não podia ser essa desculpa porque o Batista não estava no banco. 

Estava machucado. Não se achou nada para justificar. “Ah, não porque atacou demais, 

defendeu de menos.” Talvez tenha sido a única seleção que não tenha nada consistente 

que se diga “perdeu...” Porque a gente tem a mania, não é, de definir as coisas. “Se não 

jogar com três atacantes não ganha.” “Se não...” Tem umas coisas bem... Que não é real, 

não é, porque as coisas... não é só uma coisa. Uma derrota tem várias coisas e uma vitória 

tem tantas outras coisas, não é? Mas é... A seleção, ela, não se conseguiu criar nada de 

consistente que justificasse o que eu acho...  Tanto é que nesse depoimento, que cada um 

dá, não é, do livro,  no finaleu digo: “Olha, eu discordo de todos, nós não perdemos. Nós 

ganhamos.” Porque não existe outra seleção com reconhecimento tão grande.  Sem ter 

ganho a Copa. Ganhar uma Copa é difícil, sim, e o reconhecimento vem...[quando é] 

Campeão. Mas não ter ganho... - pior, não ter chegado nem em uma semifinal, porque a 

seleção jogou cinco jogos, ficou fora da semi. Individualmente a Copa foi muito boa para 

mim, porque mesmo jogando cinco jogos eles me deram como o segundo melhor. Eu 

ganhei a Bola de Prata. O Paolo Rossi ganhou a Bola de Ouro, eu a Bola de Prata e o 

Rummenigge, que também jogou sete, que nem o Paolo Rossi, ganhou a Bola de Bronze. 

Mas assim... Cinco jogos e ter todo esse reconhecimento é uma coisa que... É o nosso 

grande título. O reconhecimento mundial dessa seleção. Quando nós saímos do estádio 

em direção, voltando para o hotel tinha uma faixa escrito, rapidinho assim, tipo: “Valeu 

Brasil, nem sempre ganha o melhor.”, escrito em espanhol, evidentemente. Então, 

chegamos no Brasil, todo mundo aplaudido no aeroporto. Foi uma... Eu entrei em uma 

boate em São Paulo para jantar na época, que era o Gallery, com uns amigos para jantar, 
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os caras levantaram e bateram palma. Quer dizer, então não dá para não lembrar 82 se... 

E não lembrar coisas boas, não dá. 

 

F.S. – A imagem de 82 que fica, ou uma das principais pelo menos, é a tua 

comemoração contra a Itália, do gol. 

 

P.R. – É a capa do livro. [risos] 

 

F.S. – Não sabia. É um furo. 

 

P.R. – Mas assim em caricatura. 

 

F.S. – Tudo bem. 

 

P.R. – Não a... 

 

F.S. – Aquela comemoração se devia mais a um pensamento de: “Vamos para 

Barcelona.” Ou é aquela coisa de: “O gol saiu finalmente.”. 

 

P.R. – Não, era o gol da classificação na minha cabeça. “Deu.” 0x0 a gente estava 

classificado, aí tomamos 1x0, estamos fora. 1x1 estamos classificados, 2x1 estávamos 

fora. O 2x2, “bom, agora deu”. Não tem mais o que acontecer, vai terminar 2x2. Então a 

vibração foi da classificação, na hora, não é. E isso foi o que eu pensei na hora: “Deu. 

Não tem mais o que acontecer, a não ser a nossa classificação.” E teve, não é. [risos] 

Lamentavelmente teve. 

 

F.S. – Tem até uma chegada do Júnior ao vestiário depois do jogo, que é uma 

história que você já falou, não é? 

 

P.R. – Da... Valeu e tal. Ele disse isso, disse: “Valeu gente, nós perdemos, mas nós 

jogamos o melhor futebol da Copa”, uma coisa parecida. É que foi muito triste depois. 
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Muito triste porque... Primeiro passa a ideia, o momento que, não é verdade que é uma 

coisa muito comum de acontecer. “Isso não é verdade, não aconteceu.” 

 

F.S. – Tem até a piada do Juninho que contou para a gente... 

 

P.R. – Isso aí. É, é. 

 

F.S. – Duas semanas atrás a gente fez o depoimento com ele e ele conta essa 

história.  

 

P.R. – Ele conta na conversa lá, que os caras quase deram nele. [risos] 

 

F.S. – Isso. 

 

P.R. – “Pô, vai brincar nessa hora?!” É, é. Não dá, porque... Então esse momento é 

um momento assim que tu sofre demais e só vivenciando, vivendo. E isso foi o que 

aconteceu. É... Ninguém dormiu, evidentemente. Foi dormir assim aos pedaços, é... A 

gente foi... No outro dia teve a imprensa, mas o que chamou atenção também, para mim, 

é que a imprensa estava triste. O ambiente da entrevista lá nossa - sentado, porque nós 

sentávamos assim com eles, era uma coisa muito diferente de hoje não é? Sentava, 

conversava com quatro, cinco. Eu lembro que o Juca chegou perto de mim, o Juca sempre 

encostava em mim. No Zico, no Sócrates e em mim. 

 

B.B. – O Juca Kfouri, não é?  

 

P.R. – É o Juca Kfouri. E ele chegou em mim e disse assim... Toda vez ele 

perguntava: “Qual é a nota de hoje?” E naquela vez ele chegou para mim: “Qual é a nota 

de hoje?” Eu digo: “Ah, a nota dá você, eu não vou dar nota.” Ele disse assim: “Dez!” 

Quer dizer, são coisas que são marcantes, não é, porque a gente... Essa sensação do Juca 

era a sensação da imprensa, porque não teve cobrança. Ao menos as que tiveram foram 

irrisórias.. Mas assim, não teve nada contundente... e tinha muito assim dos jornalistas 
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também frustrados, porque sabiam que ali tinha acontecido alguma coisa pesada para eles 

também, porque eles viam um time jogar muita bola, e que se divertiam com isso. É... 

Então, isso para mim foi marcante conversando, dando entrevista depois do... No dia 

depois e tal. É... a tristeza da... Você não via assim... que é muito comum de uma derrota 

dois ou três jornalistas conversando: “Também, botou fulano, tirou fulano.” Aquelas 

coisas comuns de derrota, não é. “Ah, jogou mal, o que, podia ter ganho, o cara falhou.” 

Não tinha nada disso, eles tinham... Tinha assim ó, um sentimento de enterro. “Morreu o 

grande futebol da Copa”, uma coisa parecida assim. E todo mundo quieto fazendo o seu 

trabalho, evidentemente, fazendo as perguntas, mas um ambiente triste. Triste, não é, da 

própria imprensa esportiva. Isso para mim me... Foi muito marcante para mim. 

 

B.B. – Talvez com... Buscar um paralelo que foi a derrota em 50, com conotações 

ainda mais trágicas porque foram no Brasil, mas também houve essa. 

 

P.R. – É, pois é. Eu ouvi falar, não é. Eu tinha menos 13, eu tinha. Eu gosto muito 

de falar das coisas que eu vi, não é? Então, mas imagino que tenha sido. Eu imagino que 

foi uma loucura, não é. E agora temos aí uma Copa em 2014, tomara que essa pressão 

não recaia em cima dos guris aí. Mas é... A gente viveu uma coisa assim, talvez 50 

também tenha sido até... Talvez até mais, não é, porque em casa. Precisava empatar, se 

não me engano. Não é isso, precisava empatar, eu acho? 

 

B.B. – Podia empatar. Estava 1x1, começa ganhando. 

 

P.R. – Ghiggia fez o segundo, não é? 

 

F.S. – Schiaffino empata, e o Ghiggia faz o segundo. 

 

P.R. – É, eu fiz um...  não sei, para uma televisão eu fiz esse trabalho, eu mostrei 

onde o Ghiggia entrou, chutou, no Maracanã. Fiz um trabalho com a televisão, 

mostrando, “foi aqui” [risos]. 
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[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

P.R. –Dei-me conta que era  isso. Era... Todo mundo quieto cara. Que coisa 

impressionante! 

 

F.S. – Essa história que você falou com o Juca, eu  me lembro que ele chegou no 

Zico depois do jogo e o Zico faz uma menção de dizer... 

 

P.R. – Não, claro. 

 

F.S. – “Por favor, não fala comigo. Eu estou triste.”. 

 

P.R. – “Não, só vim te dar um abraço.”. 

 

B.B. – Isso se repete em 1986 também? . No vestiário? 

 

P.R. –Não tem, não tem nível de comparação. 

 

B.B. – Então na sequência você volta para o Brasil e depois... 

 

P.R. –1982, não é? Eu joguei 1983,fomos campeões. Logo depois...  Como é que é? 

Eu seguida que fui campeão italiano, não é? Em cima da ... metade da Itália e mais 

Platini, Boniek23. Também foi um resultado importante, mas não apaga.  Uma coisa não 

apaga a outra. Embora, o título para em cima da Itália mais Platini e Boniek foi uma coisa 

fantástica também.  Eu joguei 1980 e 84, depois machuquei o joelho, operei o joelho e 

fiquei mais seis... 

 

F.S. – Você chegou a jogar a final da Copa dos Campeões então? 

                                                
23	  23	  O	  entrevistado	  está	  se	  referindo	  aos	  dois	  principais	  atacantes	  da	  Juventus	  da	  década	  de	  80,	  time	  
adversário	  que	  enfrentou	  na	  final	  do	  campeonato	  italiano	  de	  1982-‐1983;	  o	  francês	  Michel	  Platini	  e	  o	  
polonês	  Zbigniew	  Boniek.	  
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P.R. – Joguei com anestesia [inaudível]. Tinha machucado esse joelho. Eu operei 

esse, machuquei esse aqui. Fiquei dois meses parado jogando. Na hora tive que anestesiar 

e nós jogamos 120 minutos. Nos 90 minutos teve prorrogação. Nos últimos 15 eu já não 

andava. Porque passou o efeitoda anestesia.  

 

B.B. – E esse... 

 

P.R. – E esse? 

 

B.B. – E esse apelo na cidade, a consagração em Roma, o título de Rei de Roma, 

como é que se... 

 

P.R. – O italiano ele é muito... O romano, de modo geral, mas o italiano, mas o 

romano ele é muito criativo. É muito criativo nas coisas e muito engraçado porque ele 

tem muita criatividade nas brincadeiras. E essa história do Rei de Roma,   é evidente que 

isso te deixa feliz , mas nunca acreditei nisso mais do que se deve. Mas evidente que a 

vaidade sempre agradece essas coisas, mas tem que ter... A vaidade não pode ser maior 

que a inteligência porque se não tu... E mas ... é claro que eles simbolizaram em alguém, 

depois de tanto tempo sem ganhar o campeonato.  A Roma tinha ganhado o campeonato 

na época da guerra em 1941, 42. Então fazia o quê?  

 

F.S. – 41. 

 

P.R. – 42 anos que não ganhava. E a maioria que saiu no estádio não tinha visto 

nem o outro. Então, evidente quando  chega alguém lá e consegue em cinco anos essas 

condições todas , evidente que eles simbolizaram e aí veio os exageros que tu não pode 

achar que é... Eu até brincava sempre, de vez em quando tem que chegar olhar no espelho 

e tal e dizer: “Espera um pouquinho.” Se não tu começa a te achar bonito, aquelas coisas. 

Tu tem que ter isso muito presente. E eu tinha  muito pé no chão nesse aspecto.  Tem 

uma história que eles contam que eu achava muito engraçada e que... História não, isso 
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aconteceu. Eu estava trabalhando na televisão e estava indo com um amigo meu 

advogado para entrevistar o Chinaglia, que era presidente da Lazio. Eu trabalhava na  

Retequattro (Rete 4), televisão nacional. Só que para chegar onde o Chinaglia  morava 

tinha que ser de táxi porque era centro histórico, não dava para chegar de carro. Aí eu 

cheguei... Nós chegamos na praça  Mazzini24. Ela é muito larga, a praça no meio... Ela 

tem rua, tem muita faixa para passar e é difícil você atravessar, passa muito carro. Eu 

estou ali e tal... E o jornal,um amigo italiano, tinha colocado ... Eu tinha lido que... Que 

quando eu não jogava faltava luz. Então ele disse assim: Mancare la luce, eles botavam. 

E eu estou para passar ali e não consigo porque tem carro . Aí sai um motorista de táxi no 

meio da rua e para o trânsito. Ele disse  em italiano, mas eu vou dizer em português: 

“Param tudo. Vai passar a luz.” [risos] Eu conto isso e começo a rir porque é muito 

engraçado. É um exagero absurdo, mas é tão... Faz parte do romano essa brincadeira,  

essa coisa é... Que as coisas criativas, que é muito do carioca aqui no Brasil. Essas coisas 

que vem na hora assim, essa ironia, essa brincadeira. E o romano tem muito isso. Por isso 

essa identificação com a gente, muito parecido, embora às vezes muito diferente. Então 

eles têm essa... Talvez tenham simbolizado isso e criado algumas coisas, do Rei de 

Roma. Da luz é o jornal que escrevia mesmo. É... Tem outra história que eles contam 

engraçado. Claro que em Napoli eles contavam diferente, em Torino diferente. Mas em 

Roma eles contavam que estava o Platini e o Maradona conversando, o Platini olhou para 

o Maradona: “Ô Diego tu sabia que Deus falou que eu sou o melhor jogador do mundo?” 

O Diego olhou para o Platini e disse: “Não, Deus falou que eu sou.” Aí o cara, o torcedor 

do Roma conta eu estava passando e eu disse: “Olha eu não disse nada hein gente.” 

[risos] E em Napoli falavam do Maradona, que eu passei conversava com o Platini e tal. 

Essas brincadeiras, essas coisas que são gostosas de ver, mas você não pode achar que... 

Você tem que ter os pés no chão, porque senão você acaba tendo dificuldade até de 

entender determinadas coisas. 

 

B.B. – Esse filme do Woody Allen sobre Roma, você viu? 

 

P.R. – Ali retrata Roma de uma maneira fantástica. 

                                                
24	  Provavelmente	  o	  entrevistado	  está	  se	  refere	  a	  Piazza	  Giuseppe	  Mazzini.	  
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B.B. – Começa no trânsito. 

 

P.R. – O que eu achei assim a... A maneira da celebridade hoje é você, amanhã 

você já não existe. Porque faz parte. Eu quando eu cheguei a Roma uma das coisas que 

eu tive cuidado é de conhecer como é que funcionava essa cidade fantástica. Essa cidade 

que ... Os romanos saíram o mundo inteiro. Mandou no mundo praticamente. E é uma 

cidade que passou o mundo por ali. Então tu tem que tomar cuidado em administrar. Eu 

fiquei tentando conhecer Roma conversando com pessoas. Tem um casal que foi muito 

importante nessa minha adaptação.“Cuidado, não vai em tudo o que é lugar. Roma é uma 

cidade que engole.Você tem que estar atento.” Eu fiquei muito sensibilizado e  pensando 

muito nessas coisas e tentando me adaptar em Roma de uma maneira mais assim... é 

diferente. Acho que essa maneira de me comportar, essa maneira da relação com o 

torcedor, isso ajudou muito na permanência  dessa relação com eles. Eu sempre fui muito 

autêntico com eles. Eles sempre sabiam que eu quando jogava um jogo eu estava jogando 

como se estivesse nascido na Itália, sendo romano e brigando por eles. Porque assim que 

tem que ser. Isso eu acho que aproximou muito. Criou essa relação que dura há 30 anos. 

Eu digo sempre que o que me impressiona quando eu vou  a Roma é que... Eu saio de 

repente vem um guri de 22, 23 anos, o guri emocionado. Agora eu estive em Roma e veio 

um guri me pedir um autógrafo, ele tremia. Eu digo: “Mas pô, tu tá tremendo?” “Pô tu 

acha que não? Como é que eu não vou tremer.” “Mas que idade tu tem?” “Eu tenho 22.” 

“Pô, tu não era nem nascido.” “Mas eu li tudo, acompanhei tudo.” E ele botou a mão na 

minha... Foi fazer uma foto, ele tremia. Quer dizer, isso não tem explicação. Porque uma 

coisa é você ver o cara jogar e gostar . Outra coisa é você ver... Essa coisa para mim ela 

... foge um pouquinho de uma explicação razoável. Eu acho ótimo porque eu acho que eu 

devo ter feito bem as coisas futebolisticamente falando,na parte comportamental também. 

Mas são 30 anos, gente. Isso não foi ontem. E acho isso uma coisa para o Falcão, Paulo 

Roberto Falcão, para o Paulo, que é como eu sou chamado lá, é uma coisa que não tem 

muita descrição, não tem muita explicação. E eu acho que isso tem muito a ver com a 

relação que foi criada, com a entrega que eu tive para o time, a maneira como eu me 

entreguei.E o respeito pela profissão que eu tinha também pelo torcedor, porque eu 
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também já estive lá em cima. Eu sei o que é que o torcedor quer. Evidente, não é. Então 

essas coisas são marcantes e faz com que você pense: “Pô, valeu a pena.” Porque eu 

também tinha a preocupação de ter ido para lá e abrir mercado. Porque o mercado italiano 

estava fechado há 12 anos. Desde 1968 que não entrava ninguém. E aí abriu o mercado e 

eu sabia que eu tinha que ir bem para  facilitar o mercado  para os brasileiros. Então eu 

também carregava isso comigo. Então eu tinha também que ter um comportamento de 

conduta e principalmente profissional. Acho que deu, acho que deu para conseguir isso. 

 

B.B. – De fato na sua esteira vários jogadores passaram... Os brasileiros passaram a 

ir para lá. 

 

P.R. – É. Vários foram para lá. Muita gente. Depois foi o Zico, foi o Edinho, foi o 

Sócrates para o Fiorentina. Aí começou a ir muita gente. Então eu sentia que eu tinha que 

ir bem para facilitar isso. Até porque o Roberto tinha ido para a Espanha e por um motivo 

ou outro, não pelo futebol porque era um centroavante brilhante, ele tinha ficado pouco 

tempo lá. Acho que dois ou três meses. Isso foi mais ou menos naquele período e foi o 

que também me alavancou um pouquinho quando naquela história da Alemanha Oriental 

quando eu fiquei pensando: “Não, espera aí um pouquinho. Eu tenho que segurar essa 

bronca aqui.”. Porque eu estou aqui evidentemente por mim. Eu quero fazer sucesso eu. 

Quero sair daqui com o dever cumprido, mas depois vinha essa responsabilidade paralela. 

 

F.S. – Você tem alguma lembrança do jogo que definiu o título italiano? Do dia, 

não só desse jogo. 

 

P.R. – É. O jogo com o Gênova, não é, foi o jogo do campeonato lá. E foi um jogo 

que nós saímos... foi 1x1 o jogo, com certeza. E a lembrança que eu tenho é a volta para 

Roma. Nós não pudemos descer, não deu para descer no Leonardo da Vinci25 porque o 

ônibus não tinha como entrar no aeroporto e nós fomos descendo no Ciampino, que é um 

aeroporto secundário e que o ônibus entrou. Mas tinha gente que... Uma loucura. Eu me 

                                                
25	  O	  entrevistado	  se	  refere	  ao	  Aeroporto	  Internacional	  –	  Leonardo	  da	  Vinci,	  também	  conhecido	  como	  
Aeroporto	  Fiumicino.	  
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lembro de duas coisas. Um garoto correndo do lado do ônibus. Primeiro que não dava 

para passar, então os caras foram tirando os carros, jogando os carros, levantando e 

jogando para passar o ônibus. E um garoto correndo junto.Correndo e correndo até que 

teve um momento que ele não pode mais correr do lado do ônibus e ele caiu desmaiado, 

atirou no chão. E outro, o outro foi com   [inaudível] de imperador. Em um carro grande, 

aberto estava lá com o imperador e a cidade inteira pintada das cores do Roma. Então foi 

uma festa, uma loucura. Uma loucura, porque não se ganhava há muito tempo e eu recebi 

duas coisas. Eu recebi um busto que um cara fez aqui. Você chega na minha casa,, eu me 

coloco na mesma posição do busto assusta porque é tão perfeito. E eu ganhei também 

uma estátua que tem mais de dois metros de altura que não conseguiu passar no portão, 

teve que passar por cima. Feita de um material lá que eu não sei o que é, pesava horrores 

e o cabelo poucos com corda, feitos de corda. Eu lamentei não poder trazer porque era 

uma estátua de quase dois metros, enorme, mas era uma coisa fantástica! Os torcedores 

entregaram na minha casa. E não conseguiram passar o portão passaram por cima. 

Então,a relação que  eles tiveram comigo, são coisas que eu jamais poderia imaginar em 

um país que não é o meu e que hoje passou a ser o meu segundo país por essa relação.. O 

carinho que eles demonstraram e demonstram mais uma vez agora nessa homenagem lá 

dos...  onze jogadores que foram escolhidos por um torcedor, depois por um júri de cinco 

pessoas... da seleção da história dos últimos anos do Roma, de toda a história do Roma 

até 2010.  

 

F.S. – Quando você chega na final da Copa dos Campeões de 1984 que por uma 

coincidência... 

 

P.R. – É sorteio, é. 

 

F.S. – No Olímpico26. E vocês perdem para o Liverpool. Bate ali um sentimento de: 

“Meu ciclo também está cumprido aqui.”? 

 

                                                
26	  O	  entrevistador	  se	  refere	  ao	  Estádio	  Olímpico	  de	  Roma,	  palco	  da	  final	  da	  Copa	  dos	  Campeões	  de	  
1984,	  entre	  Roma	  e	  Liverpool.	  
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P.R. – Não sabe por que? Porque. o Liverpool tinha ganho eu acho que cinco finais, 

cinco copas, ligas até aquela. Você via a diferença no, na passagem do túnel para ir para o 

campo. Nosso time muito tenso. Era a primeira vez que o Roma chegava em uma final 

importante como essa.  Isso poderia apontar vários aspectos,  por não ter ganho o jogo, 

embora nós tivéssemos empatado e foi para os pênaltis. O gol contra a gente foi um gol 

que foi falta no goleiro, no Tancredi27, que ele salta para agarrar a bola que o  Rush28, que 

era o centroavante cabeceia a mão dele, cai, enfim, mas era um time muito, muito, muito, 

muito forte no emocional. E o Roma era a primeira vez que chegava em uma final. 

Tivemos vários problemas e eu fiquei dois meses jogando, não jogando por causa do 

joelho. Naquele jogo o Cerezo29 saiu com câimbra, o  Pruzzo30 saiu com câimbra também 

que bateria um pênalti. O  Pruzzoera o batedor oficial de pênalti. Tivemos muita 

dificuldade naquele... E a gente conviveu, a cidade conviveu com 40 dias, 40, 45 dias eu 

não sei bem preciso, com a espera da final. Isso foi muito forte. Não foi assim terminou 

domingo e quinta é a final. Teve uma espera e essa espera teve assim, eu acho que teve... 

Porque tinha o campeonato e tal. Entre a semifinal, que foi com o Dundee, nós jogamos 

um jogo fora a perdemos 2x0 com o Dundee e tínhamos que buscar o jogo em casa. O 

jogo de ida não joguei também por problema no joelho. Não conseguir jogar. Aí eu fui 

conversando com o [inaudível]: “Vamos deixar para o jogo de volta.” Joguei o jogo de 

volta também já com a anestesia, que eram 90 minutos. O jogo com o Liverpool é... 

Anestesia para 90 minutos... Durou 130, 120 o jogo. No segundo tempo eu já não 

caminhava inchou porque anestesiou tu não sente, mas era o jogo que eu não podia ficar 

fora, claro. Então é... Eu já caminhava nesse finalzinho do jogo. Já tinham feito as 

substituições porque tínhamos perdido o  Pruzzo, o Cerezo e não sei quem. E eu tinha 

que, tinha que ficar. Mas achei que não. Achei que dava para continuar, tanto é que no 

ano seguinte nós nesse, após esse que foi em maio a final da Copa dos Campeões, 

naquele ano seguinte nós fomos campeões da Copa Itália de novo. Fomos segundo 

colocado no italiano. Então, foram resultados também importantes, porque ser segundo 

lugar na Itália não é uma coisa muito, muito simples não. 

                                                
27	  Franco	  Tancredi.	  
28	  Provavelmente	  o	  entrevistado	  se	  refere	  ao	  centroavante	  do	  time	  inglês,	  Ian	  James	  Rush.	  
29	  Toninho	  Cerezo.	  
30	  Provavelmente	  o	  entrevistado	  se	  refere	  ao	  seu	  ex-‐colega	  de	  time,	  Roberto	  Pruzzo.	  
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F.S. – Os problemas que você teve no joelho... [interrupção] Os teus problemas no 

joelho foram causados por algum lance específico.  

 

P.R. – Não. Duas situações. O joelho que eu estou falando... Esses jogos, que me 

tirou dos jogos praticamente. Tinha alguns jogos com o italiano e não me deu condições 

de jogar semifinal e final bem como eu gostaria, foi o direito. Foi uma entrada maldosa lá 

por trás no jogo contra a Inter, no estádio Olímpico. Se... Do jeito que a minha perna está 

se ela está de uma maneira diferente eu tinha quebrado toda. Então esse foi a situação. O 

outro que eu operei, o esquerdo, foi uma jogada boba em um Grenal lá que é o Derby, 

Roma – Lazio, que o lateral pegou a bola e olhou para o Manfredonia31 que é um jogador 

de meio-campo. Quando ele olhou e baixou a cabeça eu saí para antecipar o passe. Ele se 

deu conta também,  e saiu junto. Aí ele deu um carrinho, porque eu estava na frente, e eu 

fui prensar a bola, mas para evitar que ele chutasse a bola em mim e saísse para a lateral 

eu afrouxei a perna. Ele bateu na bola e na sequência a perna dele foi bateu embaixo do 

meu pé. Como eu estava com a perna mole deu um contragolpe aqui em cima. E aí a 

rótula deu no fêmur ali. E aí foi uma lesão boba. Absurda! E aí eu, aí sim que eu operei. 

Diferente da lesão que me tirou da...,  logicamentede ter jogado em condições razoáveis a 

final pelo menos. 

 

F.S. – Nesse processo de recuperação de 1984 para 85, você tem um contato muito 

próximo com o Nivaldo [inaudível]. 

  

P.R. – Nivaldo, lá em Campinas. 

 

F.S. – Que te acompanha durante toda a sua recuperação. Como é que foi? 

[inaudível].  

 

P.R. – Eu tentei voltar... Eu tentei voltar jogando. Ia, voltava, doía e tal, saía. 

Porque eu comecei a... Essa lesão no joelho ela veio porque eu comecei a temporada sem 

                                                
31	  Lionello	  Manfredonia,	  meio-‐campista	  da	  Lazio.	  
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as minhas melhores condições. Eu cheguei de volta das férias em uma terça-feira, quarta 

caí com uma grande faringite de cama. Fiquei terça, quarta e quinta de cama. É... Aí 

levantei, fiz um treino leve, viajamos para a Espanha. Tem aqueles torneios lá de Teresa 

Herrera, aqueles torneios.Nós fomos fazer um torneio lá e eu não ia jogar, mas aí o 

Eriksson32 que estava no Roma pediu para  eu jogar porque ele queria fazer um esquema 

de quatro jogadores atrás em uma linha de cinco e que eu tinha que ajudar ele a organizar. 

Eu joguei, mas para jogar meio tempo. Só que  no início do jogo contra Manchester City, 

eu acho, machucou...  Eu joguei e joguei bem, senti bem. Ganhamos o jogo. Eu fiz um 

gol inclusive. Eu digo: “Ó eu não consigo andar.” Porque o jogo era no dia seguinte. Eu 

estava 30 dias parado e mais três dias de cama. “Não, mas só entra para organizar.” “Tá 

bom, vou entrar um pouquinho.” Entrei aí expulsaram o nosso zagueiro em seguida. Aí 

fui jogar eu de zagueiro. E o centroavante deles era só o Roberto Dinamite. [risos] E o 

Geovani, do time deles era muito bom. E o pior que o meu goleiro não sabia chutar tiro 

de meta. Então eu tinha que bater tiro de meta. Quer dizer, eu comecei o ano assim. Isso 

já era metade de agosto, voltamos três dias de férias. Cheguei no Roma comecei a 

treinar,para adquirir melhor condição. Em seguida teve o jogo com o Lazio, aí tive que 

jogar, torci o pé um pouco do tornozelo, aí fui emendando, nunca consegui voltar.Tive 

essa lesão no jogo com o Lazio. Operarei no final de 1984, fiquei até maio, junho. Voltei 

em maio e fiquei em Campinas.Fiz um regime intensivo em Campinas e recuperei, voltei 

para a Roma. Depois saí do Roma.  Eu tinha feito um contrato de mais dois anos com o 

Roma ... Que seria 1984 – 85, 1985 – 86, mas o contrato foi interrompido no meio porque 

o Roma tentou inadimplência contratualporque eu estava lá... Eu tinha feito já o exame a 

visita médica. Eu tinha um compromisso no Brasil que era comentar o jogo Brasil e... 

Tinha jogo no Rio, jogo no Morumbi. Eles já sabiam disso,marcaram uma data para fazer 

aquele exame. Eu consultei o presidente da Associação dos Jogadores. Ele disse: “Não, tu 

já fez o exame não precisa ir, não precisa fazer.” Eu fui e  criou-se uma situação, foi para 

processo e  nós perdemos de 2x1, mas era estranho porque tinha um advogado... Votavam 

o meu e um outro, quem decidia era um terceiro. E foi 2x1, deu uma inadimplência 

contratual e eu ganhei meu passe e vim para o São Paulo. Para preparar para a Copa do 

Mundo de 1986. 

                                                
32	  Sven	  Göran	  Eriksson,	  técnico	  sueco	  da	  Roma	  entre	  1984-‐1987.	  
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B.B. – Em razão dessa relação forte com o torcedor de Roma não havia 

possibilidade de jogar em outro clube da Europa... 

 

P.R. – Não aí eu tive... Eu já tinha tido convites de outros clubes lá, mas eu nunca 

quis sair. Na Itália propriamente. Você já passou... A minha relação era uma relação tão 

forte que se era para jogar na Itália tinha que ser no Roma, na época..E aí fiquei e aí 

depois eu saí para o São Paulo. Tive a possibilidade depois de voltar para o Napoli, 

depois da Copa de 1986. A Fifa sempre fazia um jogo para as crianças e foi praticamente 

toda a seleção da Argentina. Era a seleção do resto do mundo contra a seleção da Europa. 

Então fomos jogar em Los Angeles e o  Bilardo33 o treinador, de repente em determinado 

jogo Maradona: “Ó, tu quer jogar no Napoli?” Eu pensei que fosse conversa assim de 

vestiário e aí eu cheguei no Brasil três dias depois tinha uma ligação do diretor de futebol 

do Napoli e aí acertei o contrato com o Napoli. E eu digo: “Olha vocês devem estar com 

dificuldade porque como eu não joguei a Copa, vocês devem ter imaginado que eu devo 

estar mal do joelho.” Evidente. “Eu vou sugerir uma coisa para vocês: ‘Vamos fazer um 

contrato por jogo para vocês ficarem mais seguros. Se eu jogo, vocês pagam. Se eu não 

jogar vocês não pagam.’” Os caras acharam ótimo. “Então tá.” O Napoli estava envolvido 

em um processo junto com outros times que tinha sido acusado de resultado de troca de 

resultado. O Napoli provou que estava inocente. Então ele ia continuar... Só não posso te 

inscrever agora porque eu tenho que ficar na série A, porque B não pode inscrever. 

Quando ele ganhou o processo ele chegou na federação, depois das inscrições encerradas. 

“Olha aqui ó, meu segundo estrangeiro é o Falcão. Está aqui o contrato.” Aí os caras não 

deixaram. O Napoli alegou, o advogado, não temos culpa de nada. Fomos acusados, 

estamos provando que nós estamos, somos inocentes. Nós queremos inscrever nosso 

segundo estrangeiro se não nós vamos ficar em dificuldade. Todos os outros times com 

dois estrangeiros. Não teve jeito era uma guerra política e não conseguiram me inscrever. 

E o Napoli foi campeão italiano só com uma... Só. [risos] Só em relação a número. Com 

o Maradona que foi só o único estrangeiro do Napoli naquele ano.  

 

                                                
33	  Provavelmente	  Falcão	  se	  refere	  ao	  técnico	  argentino,	  Carlos	  Salvador	  Bilardo.	  
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F.S. – Voltando um pouco como é que é essa tua volta para o São Paulo. Você teve 

alguma dificuldade de readaptação ao futebol brasileiro, as condições, ao nível de 

organização do futebol... 

 

P.R. – Muita cobrança. Eu senti muita cobrança assim. Eu me lembro de uma 

situação que eu estava jogando contra o... O jogo  eu saí no intervalo não sei contra quem 

e alguém disse. Alguém gritando no microfone. “Agora eu quero ver ele ficar no banco e 

não sei o quê porque o time melhorou”. Não a opinião era o modo que eu achei meio. 

Então  eu senti uma diferença é... de.uma cobrança muito maior, mais agressiva. Não era 

uma coisa assim... Não era uma cobrança natural. Era uma coisa mais agressiva. Isso eu 

vi no comentário inclusive, eu estava no vestiário trocando de roupa. Então isso foi 

diferente. Eu também sabia que isso ia acontecer, mas foi um pouquinho além do que eu 

imaginava a cobrança, na época. Os campos um pouquinho diferentes. Lá os campos 

eram campos maravilhosos. Hoje os campos aqui já estão bem mais adequados. Na época 

tinham uns campos ruins. Eu vim para o São Paulo e... ia começar jogando tive um 

problema de uma faringite. Saí e depois voltei. E aí depois acabei ficando um ou dois 

jogos no banco e entrei na semifinal.  O  Cilinho34 resolveu me colocar na semifinal que 

foi contra o Guarani em Campinas e acho que a final com a Portuguesa em casa. Nós 

ganhamos os dois jogos, empatamos...  em Campinas  com o time do Guarani que era 

muito bom e ganhamos em casa. Depois ganhamos os dois jogos da Portuguesa e fomos 

campeões paulistas. Mas a passagem no São Paulo foi muito rápida. Ela deveria ter 

durado um pouco mais, mas ela ficou interrompida depois do título. Terminaria em julho, 

eu acho que em agosto, acabei saindo. Eu fui para a seleção [inaudível] voltei e  depois 

acabei não jogando mais no São Paulo. 

 

F.S. – Como é que é essa preparação para a Copa de 1986? Já dentro do ambiente 

[inaudível]. 

 

                                                
34	  Falcão	  se	  refere	  ao	  técnico	  Otacílio	  Pires	  de	  Camargo,	  mais	  conhecido	  como	  Cilinho	  que	  treinou	  o	  
São	  Paulo	  nos	  anos	  de	  1984	  a	  1986	  e	  1987	  a	  1989.	  	  
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P.R. –Quando eu recebi esse passe livre do Roma por essa situação contratual, eu 

tinha um cálculo na minha cabeça, eu ia voltar para o Brasil. Ia jogar no São Paulo, 

cumprir um ano de contrato. Ia jogar na seleção a Copa do Mundo e ia voltar e ia para a 

Europa que foi o que aconteceria depois. Mas acabei não jogando na Copa.  Treinei todos 

os três meses de titular, uma semana antes da Copa o Telê35 me tirou e nós nunca tivemos 

assim uma conversa, tirou o Oscar e a mim. Nunca tivemos uma conversa que justificasse 

alguma coisa, porque eu digo sempre. Sempre com muita franqueza. Eu acho que o que 

escala um jogador é o momento. Mas eu acho que a história desse jogador tem que ser 

respeitada, tem que sentar. Eu faço isso como treinador. Tem jogador... Fiz na seleção, 

faço nos times que eu dirijo.Respeito todo mundo, mas é evidente que um jogador que 

tem mais currículo eu chego e converso: “Ó vou te tirar. Tu não está bem. Eu vou te botar 

aqui. Tu vai entrar devagar. Tu tá fora de...” Eu tenho um diálogo por respeito à história, 

mas se ele não tiver bem eu não vou escalar a não ser que eu acredite que ele precisa 

jogar para recuperar a forma. E na época não houve nenhuma explicação. O Telê 

entendeu que não tinha que dizer nada e tem que ser respeitado. Cada treinador trabalha à 

sua maneira.Então não joguei 1986. Não jogando 1986 com a condição que eu tinha de 

jogar é que se criou... E que eu dei ao Napoli essa possibilidade. Vocês podem achar que 

eu estou machucado. Estava lá e não joguei. Vamos fazer um contrato por jogo. Eles 

fizeram. E depois eu tive um outro convite para jogar no Neuchâtel Xamax, que é um 

time da Suiça, mas também no fim não deu. Acabei não indo. Mas o que é mais marcante 

foi esse do Napoli que eu acabei não indo porque não permitiram a inscrição. 

 

B.B. – E aí você aos 32 anos decide... 

 

P.R. – Aí eu resolvi... eu tinha uma grife de roupa. Eu digo: “Ah vou parar agora, 

não vou continuar.” Eu já estava bem amadurecido sabe. Porque eu acho que parar não é 

uma coisa simples, parar de jogar. Parece simples, mas aposentadoria em qualquer 

profissão ela é complicada. Muita gente fica dizendo: “Ah eu quero me aposentar, eu vou 

descansar.” Só que a hora que ele se aposenta ele vai se dar conta que a coisa não é bem 

assim. Mas eu sempre tive na minha cabeça que um dia, que eu comecei a jogar que um 

                                                
35	  Telê	  Santana,	  técnico	  da	  seleção	  Brasileira	  de	  1986.	  
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dia que eu ia ter que parar. Então eu não sofri com isso. Eu nunca tive assim: “Bá, eu 

devia ter... Pô porque é que eu não...” Eu nunca... Tanto é que eu nunca participei muito 

de jogos após. Nunca senti a necessidade, por exemplo, de jogar algum. E sempre 

convidavam para jogar tipo esses torneios de  showbol, essas coisas. Eu nunca quis, 

nunca... Eu sempre fui muito competitivo no futebol, eu nunca... Eu sempre gosto de 

ganhar muito. Não gosto de perder e eu não gosto de jogar brincando. Às vezes meus 

amigos: “Vamos bater uma...”, diziam na época: “Vamos bater uma bolinha?” “Ah não 

vou. Ah, porque vocês vão se divertir e eu não. Então eu não vou.” Vou jogar meu 

tênizinho lá que eu não jogo nada, mas tem uma competição maior. Eu não gosto de 

brincar. Jogar bola brincando não dá. Eu gosto é de competir, jogar... Quer dizer, uma das 

coisas que eu sempre fiz era mesmo no dois toques, era um – dois, um – dois e tudo o que 

fosse possível de usar no treino para o jogo eu usava. Não tinha brincadeirinha entendeu. 

Isso é uma coisa que então eu não... Sempre fui muito competitivo e dando seriedade ao... 

Mesmo se fosse dois toques, uma brincadeira.  

 

B.B. – A Copa seguinte, 1990, na Itália você aceita participar como comentarista. 

Faz inclusive alguns programas sobre a Itália... 

 

P.R. – É eu fiz a Itália de Falcão foi muito legal. Legal porque eu trabalhei com 

grandes profissionais, Nilton Travesso, a esposa, a filha e mais o fotógrafo que foi o... 

Fizemos um grupo legal.Eu andei por toda a Itália, quase toda, não dá para andar em 

toda, mostrando assim... o que é que a Itália tinha para oferecer além do futebol. Então 

como é que nasceu o carpaccio, como é que... A pizza napolitana, a... Como é que surgiu 

é... A salada caprese que é mussarela e tomate. A bisteca fiorentina, a milanesa. Eu ia nos 

lugares e foi muito bom fazer. Foi muito legal e programa foi muito elogiado na época. E 

o Nilton Travesso me dizia, eu dizia para ele: “Eu não sei como funcionam essas críticas 

de televisão, me explica.” “Não isso aqui...” E aí ele me fez um... Tudo aquilo que saiu 

do programa e foi impressionante. Porque era um programa que mostrava para quem 

fosse para a Itália e não quisesse só assistir futebol, um pouquinho da história. A gente 

fez é... Romeu e Julieta lá contando um pouquinho da história. É... depois eu vim fazer o 

sorteio em Roma, que eu acho que foi no dia 8 de dezembro. Eu fiz a abertura da Copa, o 
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que foi muito fácil para mim, porque eu falava na época muito melhor o italiano. Então 

eu traduzia quase que simultâneo. Quando houve aquele, a abertura da Copa, foi coisa 

linda. Todos os estilistas, estava lá o Valentino, o Armani, o Versace mostra... com as 

roupas. Então foi uma participação muito boa na Manchete. E depois os comentários, 

porque eu fiz esses programas, fiz comerciais também e fiz a Copa. 

 

F.S. – Como é que era essa adaptação, você... 

 

P.R. – Eu já tinha feito, televisão italiana. Eu já tinha feito... 

 

F.S. – Não, mas... Sim. De comentários assim. Ter que comentar um jogo do lado 

do Zagalo em 1990. 

 

P.R. – Não eu fazia... Eu fiz uns os jogos com o Osmar Santos narrando e com o 

Osmar de Oliveira. Mais ou menos é isso. O Osmar narrando, eu comentando ou o Osmar 

de Oliveira narrando eu comentando ou o Osmar Santos.Eu sempre assim, eu sempre 

gostei disso, de televisão. Já tinha feito na Itália, mas era assim, eu sempre tive a 

preocupação de não ser assim muito corporativista. Nunca fui de defender o jogador se 

ele não merecesse, porque quem dá opinião tem que dar opinião. Eu não ficava... “Não, 

errou por causa disso.” É muito fácil fazer isso para mim. Seria fácil. Não, embora às 

vezes tem que ser dita, às vezes um jogador perde o gol porque a bola bateu no cocuruto36  

e ele não teve como botar a bola... Quem jogou sabe que isso acontece. E aí tem aquelas 

frases que dizem: “Não pode perder.” Pode. Tanto é que perdeu. Não deve não é. A frase 

correta é não deve e não “Não pode.” E perde. Mas então eu sempre tive esse cuidado de 

fazer um comentário, a crítica, mas não com ódio, a crítica com carinho. “Não jogou 

bem. Errou a bola que não deveria ter errado.” Não aquela coisa: “Não joga nada...” Eu 

nunca fiz isso por respeito ao profissional, à família do profissional, mas sem deixar de 

dar uma opinião. Às vezes isso era entendido por algum profissional. O jogador, às vezes 

não entendia, porque achava alguns que como eu já fui jogador tinha que resguardar 

mais. Não, aqui eu sou o ex-jogador que usa minha, sempre usei a minha experiência 

                                                
36	  Provavelmente	  o	  entrevistado	  quis	  dizer	  cocuruto	  e	  não	  cacoruto.	  
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como ex-jogador para melhorar a minha crítica, não para justificar,, muitas coisas. 

Embora às vezes tenha justificativa. O jogador às vezes erra porque teve... Às vezes o 

goleiro falha porque, sei lá, não viu a bola. Não é porque ele falhou porque, porque ele 

tem uma qualidade técnica inferior, não. Essa capacidade de ter jogado ela é muito 

importante na hora de fazer um comentário, mas essa experiência como jogador não pode 

dar a você a condição de ficar sempre justificando. Que aí você não é comentarista, você 

é outra coisa. 

 

F.S. – Uma autoridade, não é uma forma de autoridade. 

 

P.R. – É. 

 

F.S. – A observação da Copa de 1990 como comentarista serviu um pouco quando 

você...  

 

P.R. – Eu acho que sim. 

 

F.S. – É chamado para assumir a seleção em 1990, logo depois da Copa. 

 

P.R. – Eu acho que sim. Eu acho que, além disso, também teve o Beckenbauer37 

indo muito bem na Alemanha. Existia lá quando eu jogava um... Muita gente disse que eu 

tinha um jogo parecido. Inclusive fisicamente se comentava na época, eu estou falando 

dos anos 1972, três, quatro. É eu acho que teve a influência sim do Beckenbauer quando 

assumiu a Alemanha e foi vice-campeão no México, depois campeão na Itália e eu acho 

que isso ajudou um pouquinho na escolha. Além também do comentário, mas eu acho 

que juntou as duas coisas.  

 

F.S. – E como é que é a essa sua chegada para já pegar uma seleção muito... 

 

                                                
37	  Franz	  Anton	  Beckenbauer,	  ex-‐jogador	  e	  técnico	  de	  futebol.	  
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P.R. – Não eu sempre pensei... É. Mas eu sempre pensei assim. Um dia se eu nunca 

pensei em ser treinador, mas se eu tivesse que começar treinador eu tinha pensado, vai ser 

na seleção brasileira. Eu tinha colocado isso. Mesmo que depois eu fosse para os clubes. 

Mas a minha ideia era primeiro a seleção. E isso acabou acontecendo. E eu fiquei muito 

feliz com a seleção porque nosso objetivo inicial era de fazer uma seleção brasileira que 

jogasse só no Brasil. Porque na oportunidade a maioria jogava fora. Então nós queríamos 

criar uma situação aqui em que o torcedor visse esse jogador da seleção jogando no seu 

clube, coisa que não existia. Então de repente ele queria ver em um jogo na quarta-feira... 

Vamos colocar, ele queria na quarta-feira ver o Neymar, ver o... sei lá, o Juninho 

Pernambucano. Ah, todo mundo que jogasse aqui. Fosse... vamos imaginar uma seleção 

formada hoje aqui. Então   nós fizemos só convocando jogadores daqui. O primeiro 

estágio era esse. No segundo estágio, quando seria depois já visando a Copa América, 

que seria no ano seguinte aí sim traria os jogadores que estivessem jogando lá fora que eu 

entendesse que fossem jogadores que dariam uma contribuição. Então você não consegue 

fazer a renovação no momento que não tinha grandes talentos e conseguir a vitória. Não 

existe milagre. Mas era um custo, que tinha que ser pago. Quer dizer uma... Por que? 

Tem botar a jogar. Tanto é que o primeiro jogo foi contra a seleção da Espanha, na 

Espanha. Espanha que tinha vindo da Copa do mundo em julho. Isso foi eu acho que 

setembro esse jogo. 

 

F.S. – 6 de setembro esse jogo. 

 

P.R. – É. E eu assumi em agosto. Um mês depois tinha a Espanha lá. Jogador que 

nunca tinha saído do Brasil. Mas esse trabalho que foi sendo feito apareceram Cafu, 

apareceu Mauro Silva, apareceu o Márcio Santos, apareceu o Leonardo, que tinha sido 

quase que descartado do Flamengo para o São Paulo e o São Paulo dado o Nelsinho para 

o São Paulo, para o Flamengo. Então eu te disse já quatro jogadores que foram titulares 

da Copa ou importantes. E tem um monte. O Adilson zagueiro que hoje é treinador, o 

Cléber que jogou no Palmeiras muito tempo, o Luiz Henrique, o Mazinho Oliveira. Um 

monte de jogadores que foram aparecendo. Quer dizer, então a gente fez um trabalho de, 

que o Parreira demoraria depois certamente se fosse fazer isso, dois, três anos. Então 
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quando o Parreira assumiu a seleção, ele mesmo agradeceu isso uma vez para mim. 

Quando ele pegou a seleção, ele já tinha noção das coisas. Ele já tinha uma ideia. E... 

Então eu acho que o trabalho que foi feito e depois de buscar jogadores preencheu. Nós 

fomos vice-campeões da Copa América perdendo para a Argentina. Se a gente pensar nos 

últimos resultados de Copa América aí que a gente não chegou nem na semifinal. Aquela 

foi uma seleção que chegou, perdeu, foi segundo lugar e se classificaram quatro. 

Argentina, na final, Argentina, Brasil, Colômbia e Chile. O Chile... Foi no Chile. Nós 

chegamos em segundo lugar. O time praticamente novo e a Argentina, se você imaginar. 

A Argentina era a seleção de 1990. 

 

F.S. – Vice-campeã mundial. 

 

P.R. –É tinha Caniggia38, tinha Batistuta39, era um timaço, não é. E nós perdemos 

para eles 3x2 em um jogo atípico também. E ganhamos da Colômbia e ganhamos do 

Chile. Então assim o trabalho de valorização dos garotos que apareceram depois. O 

resultado da Copa América se a gente pensar foi um bom trabalho. E a renovação só não 

aconteceu porque, enfim, me foram pedir três ou quatro coisas, exigências, que eu não 

concordei. A anuência na convocação tipo assim, dar a lista três dias antes da 

convocação. Eu digo: “Porque é que eu tenho que dar três dias antes. Para vazar? Eu não 

quero que vaze. Eu vou dar... Na minha leitura eu tenho que dar para todos no mesmo 

momento.” É... E outras coisas que aconteceram então eu acabei não renovando, mas a 

capacidade de renovação até 1994. E só não tinha sido um contrato de quatro anos, que 

era uma exigência minha, porque o Ricardo40 justamente me disse: “Falcão eu estou 

entrando agora. Eu não sei o que é vai acontecer. Em junho que tem eleição.” Porque o 

Ricardo ainda não tinha a força que teve recentemente, que ele ganhava as eleições, já se 

sabia. Mas ele na época ele tinha tido, ele tinha sido eleito em 1986, não é? 

 

F.S. – Nove.  

 
                                                
38	  Claudio	  Paul	  Caniggia,	  atacante	  argentino.	  
39	  Gabriel	  Omar	  Batistuta,	  atacante	  argentino.	  
40	  Ricardo	  Terra	  Teixeira,	  ex-‐presidente	  da	  CBF	  (1989-‐2012).	  
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P.R. – 1989. Estava um ano andando, há um ano. Não tinha nenhuma certeza de 

eleição. Então ele disse: “Não posso, mas certamente você vai continuar com a gente.” 

“Tá bem.” Só que depois acontecerem essas três, quatro exigências que eu entendi que 

não deveria aceitar e acabei saindo, depois do final do contrato. 

 

B.B. – Aí teve a experiência no México. 

 

P.R. – Depois eu fui para o México. A experiência do México foi... Quem me 

indicou para o México,pergunta, foi o doutor Luis Toledo. Ele disse assim: “Pode pegar o 

Falcão.” Porque tinha trabalhado comigo na seleção e um dia eu perguntei para ele. “Não, 

apoio, me convenço contigo, eu vi todas as suas condições.” Porque eu me surpreendi ele 

ter indicado. Eu trabalhei muito pouco com ele. Pouco não. Mas um ano, mas, 

esporádica. Tinha jogos assim, estava difícil fazer jogos, mas teve a participação inteira 

no Chile. Depois teve o Internacional, muito curto. E depois teve a seleção no Japão, 

onde foi uma experiência boa também de renovação. O Japão não tinha sido classificado 

para a Copa do Mundo. Eu peguei em março de 1994. Fiquei também um contrato oito 

meses com eles, até novembro de 1994. Era um contrato curto, mas de oito meses. 

Jogamos duas competições ganhamos uma. E também jogando, tentando dar uma 

renovada. A seleção tinha ficado muito triste. Tinha ficado fora da classificação por causa 

de um gol. Foi uma loucura e  nós tínhamos que fazer uma remontagem. Enfim essa foi a 

minha primeira participação como treinador na primeira fase da minha vida. Depois teve 

a segunda. 

 

F.S. – Era um futebol japonês já visando a Copa de 2002? 

 

P.R. – Era... 

 

F.S. – Ainda que não soubesse que seria a sede. 

 

P.R. – Isso. Era, era. Era uma ideia de dar uma renovada. E nós tínhamos uma 

derrota da Copa da Ásia que foi eu acho que ela foi determinante, foi contra a Coreia. E a 
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Coreia tinha tido aquele, aquela Copa do Mundo maravilhosa tinha feito. Nós jogamos 

contra eles. Eles eram um time mais rodado. Nós perdemos de 2x1 um gol no último 

minuto e tinha muita rivalidade Coreia, naquele tempo, de guerra, aquelas loucuras então 

a derrota não pegou bem. Mas foi um crime o jogo porque era um jogo para ter 

ganho.Mas eles eram um time superior eles tinham vindo da Copa do Mundo. Tinham 

feito uma Copa do Mundo muito boa, a Coreia no Estados Unidos. Aí saí [inaudível] e 

acabei... parei e comecei na televisão. 

 

F.S. – E como é que é essa tua readaptação à televisão que já tinha sido na 

Manchete. 

 

P.R. – Na realidade quando eu vim para cá no Sul, eu queria... Eu estava 

negociando um espaço na televisão aqui para fazer um programa meu. A RBS descobriu 

e vieram falar comigo. “Pô, mas tu quer entrar na comunicação. Dá uma chance para nós 

conversar.” Eu digo: “Claro.” Conversei e fiquei. Entrei aqui na RBS. Nesse estúdio aqui 

onde é que nós estamos eu comecei. Fazendo  o programa de meio-dia, comentário no 

meio do jornal do almoço, que é um programa que dura 45 minutos, uma revista na 

realidade. E um espaço na Zero Hora diário no jornal. Comentário de jogos na rádio e um 

programa de sábado que era Falcão na Gaúcha.  

 

F.S. – Programa de entrevistas, não é? 

 

P.R. – É, entrevistas. E que eu gostava muito, me realizava muito nesse programa 

porque eu fazia uma coisa muito diferente, light, muito... Buscando alguma coisa 

diferente do entrevistado. Depois de alguns meses, dois três meses, a Globo me levou. Eu 

fiquei na Globo e aqui. Depois eu tive que sair da televisão daqui porque não tinha como 

fazer as duas. Fiquei só em rádio, rádio e jornal. Não pude fazer mais os jogos também 

para rádio que eu comentava. Então fiquei só jornal e rádio sábado e Globo fazendo jogos 

viajando. Isso foi em 1995, mas eu acho que 95. Eu fui para a Olimpíada que eu acho que 

foi noventa e...? 
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F.S. – Seis. 

 

B.B. – Seis. 

 

P.R. – Seis. 

 

F.S. – Foi. 

 

P.R. – E aí fiquei 16 anos na Globo até quando eu saí. Para voltar... 

 

F.S. – Como é que foi essa experiência hoje? 

 

P.R. – Boa, boa. Eu sempre gostei de televisão, sempre curti muito isso. Eu acho 

que a comunicação ela é muito boa. Não é simples não. Não é simples. Parece simples 

você ficar falando, para uma câmera te olhando que você olha para ela e diz assim: “Ali 

atrás tem muita gente te olhando.”, mas ao mesmo tempo é uma coisa fria que está de 

olhando. Você ter capacidade de se comunicar e fazer a pessoa que está do outro lado 

entender sem explicar muito para não dizer que a pessoa é burra. É uma coisa 

complicada. Você tem que se preparar para isso, porque não é uma coisa muito simples. 

Mas é gostoso. É gostoso e fiz isso durante 16 anos. Voltei ao futebol porque eu achei 

que tinha que completar aquele ciclo lá que não foi... Embora eu sabendo da minha 

condição, não foi como eu gostaria que tivesse sido. Embora os resultados, como nós já 

falamos foram mais do que bons,  na minha avaliação. Então eu resolvi voltar a trabalhar 

no futebol e fazer uma coisa que eu acho que estava faltando, ainda na minha vida. 

Aquelas coisas que eu fiz que eu acho que eu posso fazer com mais competência ainda. 

Então eu voltei para isso também.  

 

B.B. – Falcão essas coisas que você fez pós-carreira de jogador,comentador. 
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P.R. –É eu trabalhei na televisão, eu tive uma grife de moda, que também tive... 

alguns prêmios que a gente ganhou. Bom, jogador, comentarista, a grife e agora voltei a 

treinar. 

 

B.B. – Mas eu queria falar, você comentou do livro que está preparando sobre a 

Copa de 1982. Você lançou uma autobiografia. 

 

P.R. – Não, não. Autobiografia não. Eu fiz um livro na Itália primeiro foi Manuale 

del Calcio. Foi muito legal porque era ensinando futebol e tinha tudo. Muito legal. Tinha 

muito mais voltado para as crianças. Como é que começou o futebol, alimentação, a parte 

física e tal e a parte técnica. Depois aqui no Brasil eu fiz Histórias da Bola contando as 

historinhas todas que acontecem na bola. Que era uma coluna que eu tinha no domingo 

na Zero Hora e que a gente transformou em livro contando outros que eram inéditas. Foi 

o livro mais vendido da feira aqui em Porto Alegre na época. Agora nós fizemos O time 

que nunca perdeu que foi o de 1979, que também foi um sucesso. E agora preparando 

esse 1982 esperando que tenha... 

 

B.B. – Você tem facilidade, você gosta de escrever? Como é que é? 

 

P.R. –Eu tenho um jornalista que escreve comigo. A gente vai sentando vai 

falando... E a gente vai, eu acho que... Eu estava falando com vocês me ocorreu duas 

coisas que eu vou botar no livro, que me ocorreram agora.  Com detalhes e tal porque é... 

Você vai falando com uma pessoa, você tem que falar muitas horas para ir tirando as 

coisas e isso às vezes... Foi um período que eu estava na Bahia, estava longe daqui, então 

às vezes tinha que ser por telefone e a gente queria lançar e quer lançar no ano que 

completou 30 anos. Que é esse ano. Ainda até o final do ano a gente está querendo lançar 

em novembro, final, metade de novembro. Faltando algumas coisinhas, que eu acho que 

precisa ter no livro que são essas historinhas de cada um contando, mas ele está 

praticamente pronto. E esse de 1982, eu acho que... Esse time foi tão envolvente. E eu vi 

na medida em que se fechou 30 anos desse jogo, todo mundo querendo saber história. A 

Globo fez matéria em cima disso também. Quer dizer, não dá para deixar passar assim 
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sem alguém que viveu isso, no caso meus companheiros e eu, de contar de uma maneira 

mais... muito mais um depoimento meu, não é, sobre essa Copa de 1982 que ela ficou 

marcada e vai ficar marcada. O Barcelona hoje quando... nesses dias se falou de 1982. O 

pessoal: “Bá, mas vocês faziam isso em 1982?” O grande sucesso de hoje o Barcelona 

eles lembram que esse time de hoje joga parecido com 82. 1982 é uma referência até para 

um time espanhol.Isso é muito forte, não é. 

 

B.B. – Falcão... Você quer perguntar? 

 

F.S. – Não, não. 

 

B.B. – Nós costumamos terminar os depoimentos com os jogadores pedindo que 

eles falem um pouquinho da intuição, sensação, prognóstico em relação à Copa de 2014, 

que você já até mencionou da responsabilidade. 

 

P.R. – É. 

 

B.B. – E como esse vai ser um depoimento que vai ficar no Acervo do Museu do 

Futebol o que colocar neste momento, há dois anos da Copa. Como você... suas 

perspectivas. 

 

P.R. – Pois é. Assim, eu acho que isso pode ser por partes não é. Eu gosto muito do 

trabalho do Mano Menezes. Eu acho que é um treinador muito competente, já mostrou 

isso. Preparou-se para a seleção brasileira. Acho que nesse período ele está mantendo um 

time. Ele está definindo um time que é o que tinha que fazer mesmo. E eu acho que nós 

vamos ter assim, uma noção mais completa ou... Na Copa das Confederações, que é em 

junho de 2013. Eu acho que ali nós vamos ter uma ideia. E eu estou muito confiante. Eu 

acho que é... o Brasil vai ter um belíssimo time na Copa. A volta do Kaká eu gosto muito 

porque o Kaká é... Pode não ser o Kaká lá do São Paulo, do Milan, mas é um Kaká que 

tem muito mais experiência e eu tenho certeza, certeza eu não vou dizer porque a gente 

ter certeza é outra frase que se usa que ninguém tem certeza de nada, mas enfim, hábito, 
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força do hábito. Mas eu tenho quase que a convicção de que ele vai dar aos outros 

jogadores muita estrutura. Ao Neymar, ao Oscar, a quem jogar do lado dele porque o 

Kaká vai dividir com eles a responsabilidade, além de ser um jogador já com duas Copas 

do Mundo, não é. 2002, 2006. Tá certo? Duas ou três? 

 

F.S. – 2010. 

 

P.R. – Três. 

 

F.S. – Será a quarta Copa dele. 

 

P.R. – Seria a Copa, a quarta. Então ele começou novo lá em 2002. Então ele tem 

essa experiência que ele certamente vai passar para os jogadores. Então ele vai ser um 

cara fundamental na minha avaliação no grupo de jogadores. E tomara que esteja bem 

para jogar porque ele vai dividir, vai dar mais espaço para o Neymar, para o Oscar, para 

quem jogar ali para ter condições de criar mais coisas. Então tomara que ele esteja bem. 

Então eu acho que no ano que vem em 2013, aí na metade do ano, nós vamos ter a nossa 

seleção e se não tiver, nós vamos ter tempo ainda para conseguir formar uma seleção. Eu 

estou confiante. Não vai ser uma Copa fácil evidente, porque os times se preparam bem. 

Tem seleções aí que jogaram já na Copa com o time novo, que praticamente vai mexer 

pouco, é o caso da Alemanha por exemplo. Embora a Alemanha na última Copa de 

Seleções, também não foi bem. Todo mundo esperava e não foi grande coisa, mas é uma 

seleção forte, que sempre chega bem. O time da Itália sempre chega bem. A Argentina 

sempre é um perigo então vamos ter aí... A Espanha que é a sensação. Vamos ter uma 

Copa com muitos adversários. E eu só torço que o maior adversário nosso não seja nós 

mesmos que é o que pode acontecer, naquela pressão. Então tomara que a gente possa 

entender e ter a paciência de dar a seleção aquilo que ela precisa, que é apoio. E se tiver 

que fazer uma crítica, que se faça no final caso não consiga aquilo que nós todos 

esperamos e torcemos que é o título mundial.  
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B.B. – Chegamos ao final do depoimento de Paulo Roberto Falcão. Queremos 

agradecer... 

 

P.R. – Muito obrigado a vocês. 

 

B.B. –  Por atender esse nosso convite por compartilhar nessa tarde recordações da 

sua trajetória como jogador profissional, enfim, muito obrigado. Esse depoimento vai 

ficar no Museu do Futebol para que o público visitante possa conhecer a história do 

futebol brasileiro contada pelos seus protagonistas principais. 

 

P.R. – Muito obrigado. Foi um prazer. 

 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 


