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Fernando Herculiani – Bom Waldir, antes de qualquer coisa, um agradecimento muito 

especial por você ter aceito o convite do Museu, ter se deslocado até aqui e topar 

conversar com a gente essa tarde sobre a sua história. Muito obrigada! Estamos felizes 

em recebê-lo. 

 

Waldir Peres – A gente agradece também, porque é importante a gente conversar e 

deixar alguma coisa marcada, e realmente o Museu, aqui é uma coisa importante, e o 

trabalho de vocês lá na Fundação Getúlio Vargas, que pode ser realmente, recuperando 

as memórias do futebol. 

 

F.H. – A gente pede que de início você comece falando o seu nome, quando  você 

nasceu, onde? 

 

W.P. – Meu nome é Waldir Peres Arruda, nasci em 02/01/1951 em Garça, interior de 

São Paulo, estado de São Paulo. Comecei praticamente a vida lá com os meus pais e 

depois com uns quatro anos, como meu pai era ferroviário foi transferido da cidade de 

Garça para Lácio, quase encostada em Marília, morei lá em Lácio e fiz o grupo escolar 
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lá, naquela época. E a partir dali, já mostrava, por exemplo, nos recreios, na brincadeira, 

a minha condição como goleiro, então a própria molecada forçava para que eu fosse 

para o gol, entendeu? Então, já tinha realmente assim alguma coisa nesse sentido desde 

pequeno, desde garoto que praticamente me conheço brincando com bola, sempre fui 

goleiro. E, por exemplo, morava numa colônia, onde todos os ferroviários moravam, 

todos que trabalhavam na estrada de ferro moravam naquela parte, quer dizer, as casas 

todas da ferrovia. E tinha a cidade, que é uma cidade pequena, seis, sete, oito 

quarteirões, mais ou menos, uma cidade pequena e coincidentemente naquela região dos 

ferroviários tinha uma turma de molecadinha de dez moleques, tudo do meu tamanho, e 

a cidade também. Então, o que é que acontecia? Às cinco horas da tarde, nós nos 

reuníamos atrás do armazém da estação, onde tinha um gramadinho, ali colocávamos as 

traves pequenas de tijolo, essas coisas todas e jogávamos: ferroviários contra a cidade. 

Isso era todo dia à tarde, depois da escola, que terminava às cinco horas, tinha um 

rachão até seis, seis e meia, enquanto dava para ter claridade para ver a bola nós 

jogávamos. 

 

F.H. – E você no gol, já? 

 

W.P. – Já, sempre fui goleiro. 

 

F.H. – E na sua casa: era seu pai, sua mãe, você tinha outros irmãos, avó? 

 

W.P. – Meu pai, minha mãe, a gente morava lá em Lácio, tenho uma irmã e um irmão 

que já faleceu, e essa era a minha família e realmente nós vivíamos lá em Lácio. Depois 

disso fui para Garça. 

 

F.H. – Voltou? 

 

W.P. – Voltei, porque meu pai voltou transferido para Garça novamente, e ali, onde 

comecei a fazer o antigo ginásio e também nos recreios, nas festividades que tinham, 

normalmente eu ia como goleiro. 
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F.H. – E era futebol na escola, na rua, no recreio. Várzea tinha naquela época?  

 

W.P. –Vê bem, várzea já é outra fase da minha vida, porque voltei para Garça com 11 

para 12 anos, normalmente jogava na rua, jogava em campos de futebol, peladinha de 

tarde com a molecada, colégio, quadras, essas coisas todas e sempre no gol. Aí quando 

fiz 15 anos estava começando a participar de um time chamado Corintinha, lá na cidade 

de Garça, que disputava uns campeonatinhos, uns jogos. Então, comecei a jogar nesse 

time do Corintinha, nisso fui chamado para ir para o Paulista, porque estavam 

começando em Garça, que tinha sido parado, o campeonato varzeano, tinha parado e 

tinha voltado justamente nessa época quando tinha 14, 15 anos. 

 

F.H. – Isso deve ser 65? 

 

W.P. – É, 51 com 15 é 65, 66, por aí, e aí fui para esse Paulistinha e o Paulistinha, por 

exemplo, lá não tem problema de idade esse campeonato varzeano, porque pode ter 40, 

pode ter 30, pode ter 20, pode ter 15, pode jogar. Então, tinham umas equipes 

tradicionais lá da cidade, como a Ferroviária, Mercado, Bangu, que eram equipes já 

consagradas, já tinham conquistado títulos bastante na cidade de Garça, nos 

campeonatos varzeanos. E aí o Paulistinha entrou nesse campeonato e o Paulistinha era 

um time de garoto, eram todos jovens de 15, 16 anos disputando um campeonato com 

alguns veteranos, inclusive alguns jogadores que jogavam no Garça antigamente, e a 

gente começou a disputar esse campeonato varzeano. 

 

Clarissa Batalha – Vocês que fundaram esse time? 

 

W.P. – Não, o time já existia, fui convidado a jogar no Paulistinha. E a partir daí o que 

aconteceu? O time foi vice-campeão da cidade. Foi decidir o título, porque era campeão 

do primeiro turno contra o campeão do segundo turno, nós ganhamos o primeiro turno e 

o Mercado ganhou o segundo turno. Aí nós fomos decidir, inclusive lá no estádio do 

Garça, no Platzeck1, a decisão foi feita lá e nós perdemos o jogo e o Mercado foi 

campeão. Só que aquele timinho que disputou o campeonato varzeano, se tornou uma 
                                                
1 Estádio Municipal Frederico Platzeck. 
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sensação da cidade por ser tudo garotada, 15, 16 anos, porque ganhávamos os jogos das 

equipes tradicionais da cidade, como: Ferroviária; Bangu; Ipiranga. Então ganhávamos 

os jogos e tudo mundo começou a falar do Paulistinha, então, a partir daí, a gente 

começou a ter dentro da cidade um reconhecimento daquele time de garotos 

praticamente. 

 

F.H. – Então, a sua vida era isso, escola, sempre estudando... 

 

W.P. – Fazia ginásio e jogava bola, normal, não trabalhava. 

 

F.H. – Não chegou a trabalhar nessa época? 

 

W.P. – Não. 

 

F.H. – Em casa como eram os pais, bacana jogar futebol, apoio total? 

 

W.H. – Não, minha mãe sempre dizia que bola não dava camisa para ninguém. [Risos] 

Então, era um preconceito, porque naquela época existia um preconceito em relação ao 

jogador de futebol, principalmente, não digo aqui da capital, mas dos interiores aí do 

estado de São Paulo, do Brasil todo, todo mundo tinha. Porque os jogadores bebiam, 

saíam e freqüentavam lugares proibidos e era muito mal falado dentro como jogador. E 

a minha mãe era contra, só que quando eu comecei a jogar, disputar o campeonato, meu 

pai, esse é até um fato interessante... A gente não fazia compra no mercado, vinha o 

trem para você fazer compra no trem, tinha tudo no trem para comprar, mantimentos, 

todas essas coisas vinham com o trem, que vinha, parava na cidade, ficava lá a manhã 

toda e todos os ferroviários faziam a sua compra lá. E lá foi onde meu pai comprou a 

primeira chuteira para mim. 

 

F.H. – No trem. 

 

W.P. – No trem.  
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C.B. – Ah, que coisa legal. 

 

F.H. – Você jogava futebol, mas e a sua relação com os times, você torcia para algum 

time? Acompanhava? 

 

W.P. – Não, por influência, por exemplo, do meu tio, fiquei São Paulino, desde 

pequenininho por influência do meu tio que era São Paulino. Então o meu tio falava 

sempre, conhecia, porque o meu tio era de Vera Cruz, encostado. O meu pai não era 

muito ligado em termos de futebol, mas o meu tio era, era São Paulino roxo, então 

passei a torcer para o São Paulo desde pequeno. 

 

F.H. – E em Garça, ia ao estádio assistir ao Garça? 

 

W.P. – Então, essa é outra história interessante, deixa dar continuidade dentro daquela 

que comecei. O Bangu na cidade de Garça era um time que representava o Garça no 

campeonato de amadores, porque antigamente não tinha juniores, não tinha nada. Tinha 

o campeonato profissional, que antigamente era terceira divisão e disputava um 

campeonato de amadores o time do Bangu com o nome do Garça. Depois desse 

campeonato que nós fomos vice-campeões, fui convidado para ir para o Bangu e 

comecei a jogar no Bangu. E o Garça começou a disputar o campeonato da terceira 

divisão daquele ano e a gente jogava na preliminar, então, às vezes, contra Havaí, 

Duartina, contra esses times que jogavam aí. Em Vera Cruz, por exemplo, tinha o Vera 

Cruz e o Municipal, tinha o time do São Bento também naquela época disputava esses 

campeonatos. Então, era um campeonato patrocinado pela Federação, mas que era um 

campeonato amador, podia jogar jogador de 15 até 40, 45 anos, independente disso. Aí 

fui para o Bangu e tive que assinar uma ficha com o Bangu, para poder participar do 

campeonato. Assinei a ficha, passei batido e fique lá. Aí comecei a jogar a preliminar e 

o ano foi terminando. Foi terminando o ano e o campeonato foi terminando e a gente 

jogando a preliminar. Eu terminava a preliminar, às vezes, pegava as minhas coisas e ia 

embora para casa, nem jogo do Garça via. 

 

F.H. – 16, 15 anos, não é? 
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W.P. – É, 16 anos, 15, 16 anos. Isso já 1967, quase 1967. Aí no final do ano de 1966, 

mais ou menos isso, joguei uma partida da preliminar com o time amador do Bangu e 

estou lá, tranqüilo, e naquele dia resolvi ficar no campo. Aí peguei, junto com os meus 

amigos lá: “Ah, vamos assistir o jogo do Garça.” Subimos na beirada da arquibancada e 

ficamos sentados, daqui a pouco vem o presidente do Garça: “Alguém viu o Waldir aí, 

alguém viu o Waldir aí?” “Não, o Waldir está lá em cima.” Aí pegamos, fomos lá, ele 

subiu lá e falou: “Desce, se troca que você vai ficar no banco do Garça, profissional.” 

“Ah, mas sou do Bangu.” “Não, a tua ficha...” Em vez de ser Bangu, estava escrito 

Garça Futebol Clube. Então, na realidade, quando assinei com o Bangu era jogador do 

Garça, amador, e naquele tempo podiam jogar três jogadores amadores, e só podia, 

antigamente, o banco era só o goleiro. E naquele dia um dos goleiros do Garça, que 

eram dois, não foi. Aí ele me levou para o Garça e não saí mais do Garça. 

 

F.H. – Que partida foi? Você lembra contra quem? 

 

W.P. – Não lembro, realmente, lembro a primeira partida que joguei pelo Garça, mas 

essa já não lembro. Se não me engano foi o Guarani de Diamantina que jogou lá. 

 

F.H. – Demorou, foi muito tempo depois dessa primeira vez? 

 

W.P. – Aí é o seguinte, ocorreu outro fato, não é? Gozado, aí já estava 1967, 1968, meu 

pai já estava me enchendo o saco para trabalhar: “Você só corre atrás de bola e tal, não 

sei o quê.” E nesse último jogo, acabou o jogo, acabou o ano e nessa época, quando o 

meu pai estava enchendo o saco para fazer, aí o presidente do Garça me chamou, que ia 

fazer tudo, que ia começar o ano, se não me engano, final de 1967, começo de 1968, me 

chamou: “Não, você vai assinar um contrato profissional.” “Assinar um contrato 

profissional?” “Não, você é do Garça agora, você vai assinar.” E me deu um contrato, 

naquela época, com 16 anos você podia assinar contrato profissional e seu pai 

endossava embaixo, hoje já não pode, tem que passar por juniores, juvenis, uma série de 

coisas, naquela época podia e eu assinei o contrato. Levei para o pai e dei a resposta 
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para o meu pai: “Olha, estou trabalhando, estou ganhando 100 cruzeiros.” Sei lá que 

moeda que era. 

 

F.H. – Já era um dinheiro bom na época? 

 

W.P. – Já, já. Equivalia hoje uns 300 reais, mais ou menos, para jogar no Garça. Não 

fazia nada, só estudava e jogava no Garça. 

 

F.H. – Tinha rotina de treinamento, viagem? 

 

W.P. – Tinha, porque, por exemplo, os times não treinavam tanto como treinam hoje, 

antigamente você treinava terça-feira um físico, na quarta-feira fazia um coletivo, na 

quinta-feira fazia um bate bola, na sexta-feira fazia outro coletivo, sábado fazia uma 

brincadeira para ir para o jogo. Aí os jogos eram todos naquela região ali, Marília, 

porque tinha o antigo São Bento e Sorocaba, tinha o Vera Cruz, Municipal, 

Santacruzense, Baque do Bauru, que era o time do Pelé. Então, era regionalizado e aí 

comecei a viajar com o time e ficar na reserva do time. Aí passou um ano, um ano e 

pouco e fiquei na reserva, só treinando e estudava e viajava com o time. Já no segundo 

contrato, passou para 200 cruzeiros, já melhorou um pouco. [Risos] 

 

C.B. – Você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? 

 

W.P. – Dei para o meu pai, porque ele me encheu tanto que tinha que trabalhar, que já 

estava na época, que tinha que estudar de noite. Quando falei para ele: “Está aqui o meu 

primeiro salário, está aqui para você.” 

 

F.H. – Lá em Vera Cruz nessa época, na década de 60, tinha esse contato, por exemplo, 

Copa do Mundo de 62, 66, você lembra se tinha movimentação, você ouviu o jogo? 

 

W.P. – Não, antigamente era só por rádio, não é, e as notícias, às vezes, chegava a 

notícia, escutava por rádio. 1958 estava com o quê? Sete anos.  
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F.H. – Você não lembra. 

 

W.P. – Lembro alguma coisa, porque o Brasil foi campeão e me lembro muito do 

Gylmar, Gylmar dos Santos Neves, foi campeão em 58, foi campeão em 62, que 

considero o melhor goleiro do Brasil de todos os tempos pela importância da conquista 

dos títulos. Então, como jogava no gol: “Sou o Gylmar. Quero ser o Gylmar, vou ser o 

Gylmar.” A gente ia nessa. A informação que vinha era somente por rádio. 

 

F.H. – Tinha ídolos além do Gylmar, os nomes? 

 

W.P. – Não, e o Pelé que estava estourando, que estourou e ficou famoso, eram os dois 

jogadores da minha época de São Paulo, porque o Pelé era do Santos e eram os dois que 

a gente tinha uma condição maior de conhecimento. 

 

F.H. – E como vêm virar titular do Garça? 

 

W.P. – Aí ficava só treinando, treinando e houve uma troca de treinador, entrou um 

paraguaio chamado Martin Carvalho, que morava lá em Garça, que começou a treinar. E 

o Martin Carvalho, no primeiro jogo que teve, foi contra a Ferroviária de Assis, ele me 

colocou no time e eu fiz o meu primeiro jogo lá em Garça contra a Ferroviária de Assis. 

O jogo foi quatro a quatro e foi um jogão. A partir daí, comecei a jogar gradativamente, 

disputar o campeonato pelo Garça profissionalmente e aí as coisas começaram a 

melhorar nesse sentido, principalmente financeiro, já não ganhava mais 200, tinha um 

premiozinho de 50 cruzeiros antigamente em cada jogo que ganhava, essas coisas. 

Então, foi melhorando um pouco a situação nesse sentido para mim, mas quando eu 

assumi o Garça nós fomos campeões da terceira divisão. Porque antigamente, a divisão 

paulista era: terceira; segunda; intermediária; e a especial. Então nós passamos da 

terceira para a segunda e começamos, e aí no outro ano começamos a disputar o 

campeonato também da segunda. Aí já ia chegando para 17, 18 anos, e o time também 

subiu, foi para a intermediária, subimos duas vezes seguidas e eu fui para a 

intermediária. Nesse ponto aí eu estava... Quando foi começar o campeonato, começar o 

ano que ia disputar, 1970, o campeonato da intermediária. Eu estava fazendo o Tiro de 
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Guerra, ia fazer o Tiro de Guerra, então a minha rotina era: levantava às seis horas da 

manhã, fazia o Tiro até oito e meia, descansava até meio-dia, almoçava, treinava das 

três as seis, voltava para casa e ia para a escola. 

 

C.B. – Estudava à noite? 

 

W.P. – Estudava à noite. Então foi isso, voltava onze, onze e meia, e tinha que levantar 

cinco horas da manhã outra vez. E quando subiu para a intermediária, eu estava fazendo 

exército, e um dia, antes de fazer o exército, fiz um teste no Guarani e fiz um teste no 

Santos. 

 

F.H. – Você veio até Campinas, até Santos? 

 

W.P. – Final do ano, eu fiquei no Guarani, fiquei treinando, naquela época o titular de lá 

era o Tobias, fiquei lá 15 dias. O Guarani não me quis, aí no começo do ano fiquei 

treinando no Santos 15 dias, só que como tinha que fazer Tiro de Guerra, não tinha 

como fazer a transferência minha do Tiro de Guerra para o exército. Então, o Santos 

tinha me aprovado e voltei para o Garça de novo. Tinha o quê? 18 anos, por aí. Aí 

treinei contra o Pelé, o time do Santos de 1970. 

 

F.H. – E como surgiu essa oportunidade, você saiu de Garça e veio aqui na cara e na 

coragem mesmo? 

 

W.P. – Não, um amigo que conhecia os diretores do Santos, os diretores do Guarani e 

naquele tempo, por exemplo, os árbitros eram os olheiros dos clubes. Então do Guarani, 

fui indicado por um dos árbitros e um amigo meu que conhecia o pessoal do Santos me 

levou para treinar no Santos. Aí como tinha essas duas coisas voltei, aí começou esse 

campeonato da intermediária e antes de começar o campeonato da intermediária o Garça 

fez uma festa na entrega de faixas de campeão da segunda divisão e convidou a 

Ferroviária de Araraquara. A Ferroviária de Araraquara foi à Garça e o Garça ganhou de 

um a zero, fui o melhor em campo lá, arrebentei, não sabia que tinha na arquibancada 

um olheiro da Ponte Preta, que tinha ido para ir ver um meia-esquerda. Então, o seu Ilzo 
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Neri, que era o treinador da Ponte, foi ver o Osmar, que era um jogador do Garça, era 

um meia-esquerda que interessava à Ponte, só que ele foi lá e viu o goleiro e trouxe a 

informação para Campinas: que tinha um goleiro lá assim, assim. Então, tudo bem. Aí o 

que aconteceu? Continuei jogando, não terminei o campeonato da intermediária, ia 

chegando já julho, agosto de 1970, eu fui treinar na Ponte. Fui lá para ficar uma semana, 

para confirmar a observação do treinador, fui lá uma semana. Coincidentemente, a 

Ponte tinha subido da intermediária para a especial naquele ano e já estava terminando o 

primeiro turno e tinha que fazer a contratação até o último jogo, até a sexta-feira antes 

do último jogo, do último turno, para contratar um jogador para a segunda. E foi uns 15, 

20 dias, antes dessa data é que eu fui à Ponte ficar lá. Fiquei uma semana lá treinando de 

manhã e de tarde com o Cilinho, aí foi aí que mandou me contratar. Aí voltei rapidinho 

para Garça, o meu passe foi comprado por 20.000, não sei naquela época. Precisa dar 

uma pesquisada. 

 

F.H. – Lembra que era 20.000. 

 

W.P. – 20.000, não sei se era reais, cruzeiro velho, novo, qualquer coisa assim, 20.000, 

e o Garça começou a criar problema porque o passe era meu. 

 

F.H. – Você já tinha direito. 

 

W.P. – Tinha o direito dos 20.000, aí o Garça começou a criar problema para não 

liberar. Eu falei: “Para ficar no Garça e ir para a Ponte, vou para a Ponte. Quanto vocês 

querem?” “Metade é seu e metade é do Garça.” “Tá, fica com vocês e vou embora.” Fui 

embora para a Ponte Preta. Aí comecei a treinar na Ponte. Quando comecei a treinar na 

Ponte, como assinei contrato, estava inscrito para o campeonato paulista. Em 1970 a 

Ponte foi vice-campeã paulista, decidiu o título com o São Paulo. Alguns jogos a gente 

ficou na reserva, outros não. Então, já comecei a trabalhar isso na Ponte Preta, fazendo 

todos os trabalhos, o Cilinho que fazia todos os treinamentos de goleiros, treinava. E 

naquele tempo, por exemplo, já nessa época, tinha o campeonato de aspirantes. Porque 

o Wilson que era o titular, tinha dois Waldir, um Waldir Peres e um Waldir Trip, então 

a gente revezava no banco e quem não estava no banco jogava no aspirante. 
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F.H. – E como que é sair de Garça sozinho e ir para Campinas? Vai morar aonde? 

Como que é sua vida em Campinas? 

 

W.P. – Então, lá na Ponte eu morei no estádio, tinha concentração, alimentação, tudo no 

estádio. Estava fazendo normal naquela época, segundo normal, eu fiz minha 

transferência para a Escola Sagrado Coração de Jesus de Campinas e continuei 

estudando, morando na Ponte. Mas o início, por exemplo, foi muito difícil, foi muito 

difícil porque não tinha folga para vir para Garça e eu poderia só ir de trem e voltar de 

trem, porque de ônibus tinha que ir para Bauru e de Bauru ir para Garça, então o trem já 

passava em Garça. Então torcia quando tinha jogo sábado à tarde, porque aí tomava um 

trem à meia-noite, chegava às oito horas da manhã no domingo, passava o domingo e 

pedia um dia, pedia a segunda-feira e tomava o trem na segunda-feira, voltava, para 

terça-feira estar às seis horas da manhã em Campinas, para as nove horas treinar. Então, 

esse primeiro período em que deixei a minha família e deixei as coisas, realmente foi 

um momento difícil, porque falei assim, até evitava de ir para Garça, para me 

acostumar. Entendeu? Então, o que é que acontecia, eu enfrentei e fiquei três meses em 

Campinas sem ir para Garça, para poder realmente sair fora, cortar o cordão umbilical 

da família e enfrentar. É isso o que eu queria, não podia ter uma volta e nem um meio 

termo. 

 

F.H. – E aí você fez amigos lá em Campinas, companheiros? 

 

W.P. – Claro, mas aí eu tinha uma vida, porque ia para a escola, ia para a escola normal. 

Então, lá na escola normal tinha 30 alunos, fizemos amizade. Então, quando não tinha 

jogo, tinha folga, os caras: “Tem uma peladinha, vamos tomar uma cerveja, vamos 

sair.” Então, fiz um monte de amizade em termos lá e morava no estádio, às vezes, tinha 

época, por exemplo, que jogava sábado e como tinha provas, esse tipo de situação na 

faculdade, tinha que prestar. Não ia viajar, porque segunda-feira tinha que ir para a 

faculdade, tinha que estudar e ir para a faculdade, se viesse à Garça não teria tempo de 

estudar. Então eu ficava e, às vezes, o pessoal terminava o jogo e ia tudo embora e 

ficava sozinho no estádio. 
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F.H. – E aí, 1970, esse vice-campeonato que você está na reserva, revezando ali. 1971? 

 

W.P. – 1971, continuei na reserva, aí fiquei definitivamente na reserva, porque o Waldir 

saiu, ficou o Wilson e eu. E treinando e ficando na reserva, viajava, vinha para Ribeirão, 

ia para São Paulo, vinha jogar aqui no Morumbi, jogava com Palmeiras e essas coisas 

todas, às vezes, quando a Ponte arrumava, por exemplo, amistoso para fazer em outras 

cidades, por exemplo, outras cidades, outros times de menores categorias. Então, a 

Ponte mandava um time não completo, mandava um misto, então normalmente nesses 

jogos eu jogava. Então passei o ano de 1971... Mas tem mais outra coisa antes aí, a 

Ponte foi o primeiro time do interior que disputou um campeonato brasileiro, em 1970, 

Campeonato do Brasil. O Brasileiro começou em 1971. 

 

F.H. – Em 1971 o Atlético foi campeão, não é? Ou seja, você disputou esse primeiro 

Brasileiro então? 

 

W.P. – Então, esse Brasileiro teve... Agora não me lembro se foi 1970 ou se foi 1971, aí 

estou meio... 

 

F.H. – O primeiro Brasileiro é de 1971. 

 

W.P. – É, eu, por exemplo, joguei contra o Atlético Mineiro, em um dos jogos da Ponte 

contra o Atlético eu joguei. Agora, não me lembro bem, que faz tanto tempo, se foi logo 

após o vice-campeonato paulista ou se foi depois. Eu sei que a Ponte foi convidada, o 

primeiro time do interior a disputar o Campeonato Brasileiro. E aí foi onde eu tive 

realmente a primeira oportunidade, foi nesse Campeonato Brasileiro na Ponte. O 

primeiro jogo foi contra o Atlético Mineiro aqui no campo do Parque Antártica, nós 

perdemos de um a zero, tomei um frango no meio das pernas. [Risos] 

 

C.B. – É nervoso isso? 
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W.P. – Antigamente a TV Tupi, dava um moto-rádio e uma bicicleta e ganhei uma 

bicicleta no jogo, mesmo tomando o frango ganhei uma bicicleta. 

 

F.H. – Então você consegue a vaga titular na Ponte, vai jogar... 

 

W.P. – Não, aí fiz os dois jogos, fiz o jogo contra o Atlético Mineiro e o Atlético 

Paranaense em seguida. Inclusive, esse jogo do Atlético Paranaense foi a maior zebra 

que deu naquela época na loteria esportiva. O jogo era em Curitiba, nós ganhamos lá de 

um a zero e joguei, fui o melhor em campo, entendeu? E aí, depois dessas duas partidas, 

o Cilinho decidiu me tirar, voltou o Wilson para jogar, tinha mais duas partidas para 

terminar o ano e terminar o campeonato e voltou o Wilson de novo, e eu fiquei na 

reserva. Aí, já no outro ano, que era 1972, acho que era mais ou menos 1971 mesmo o 

Brasileiro que a gente disputou, em 1972 foi aí que comecei a ter oportunidade na Ponte 

de ser titular. Ia começar o Campeonato Paulista, a gente, por exemplo... Naquela época 

já tinha comprado o meu carrinho. [Risos] 

 

F.H. – Morava no estádio ainda? 

 

W.P. – Morava no estádio. E quando começou o Campeonato Paulista, até foi uma 

situação assim, não estou dizendo idêntica àquela que o presidente do Garça veio me 

chamar: na frente do campo de Campinas da Ponte têm uma estátua do Moisés Lucarelli 

e debaixo da arquibancada nós deixávamos nossos carros, e quando tinha jogo de 

domingo, sábado, a gente teria que retirar o carro e deixar lá fora. Eu retirei meu carro e 

sentei lá debaixo da estátua e fiquei sentado lá, chinelo, calção de jogo, camisa de 

treino, sentado. Aí estou vendo, o Wilson desceu com mala na mão, colocou no carro e 

saiu. Passou dez horas, onze horas, onze e meia, a palestra com o Cilinho, e aí ele me 

chamou. Fiquei lá atrás no fundo, era um jogo contra o Guarani, clássico da série, aí o 

Cilinho entrou na palestra e falou assim: “Olha, o time hoje é Waldir Peres, Nelsinho...” 

“Eu?!” [Risos] Assim, sem mais nem menos, ele nem tinha me chamado para 

comunicar, aí fiquei sabendo que o Wilson brigou com ele. Não sei se ele já tinha 

intenção de me colocar para jogar e foi comunicar ao Wilson, eu sei que ele falou: “O 

time é Waldir Peres...” Porque nem sempre o treinador coloca: “Olha vou jogar com o 
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time assim, assado, tem esse, tem aquilo, mas o time vai jogar é esse.” Não: “O time é 

Waldir Peres, Nelsinho...” Que jogava naquela época, que é treinador. 

 

F.H. – Batista. 

 

W.P. – “Samuel, Teodoro, Manfrini.” 

 

F.H. – Nossa, era um timaço. 

 

W.P. – Um timaço! “E o Waldir, o goleiro.” O quê?! Levei até um susto, porque estava 

totalmente despreocupado e aí fui para o jogo, não tem o que falar, tem que ir para o 

jogo. E empatou zero a zero o primeiro jogo do Campeonato Paulista e eu realmente fui 

bem, fiz duas, três defesas no jogo. Aí continuei, fiquei mais cinco jogos, nesse quinto 

jogo o Cilinho saiu, entrou outro treinador, me manteve, aí eu fiquei definitivamente 

como titular da Ponte Preta. 

 

F.H. – E a rotina de treinamento, as diferenças para hoje daquela época na Ponte Preta? 

 

W.P. – Olha, entenda bem, a Ponte Preta foi o primeiro time que teve, o Palmeiras já 

tinha, foi o primeiro time a começar a cuidar em termos de goleiro. O Palmeiras tinha o 

seu Valdir de Moraes, que tomava conta já, estava dentro da função. Nos times quem 

treinava o goleiro, desde que comecei, era o treinador. Na Ponte também era o treinador, 

só que o Cilinho tinha uma diferença, ele mandava o Wilson, por exemplo, que era 

titular dele nesse tempo, no início das férias fazer uma temporada na escola de educação 

física da Urca, no exército. E lá tinha a comissão técnica toda da seleção de 1970, não é, 

Carlesso2, capitão Cláudio Coutinho, Chirol. Então, esse pessoal era tudo do exército, 

capitão Camerino também, que fazia todo o time, capitão Carlesso era treinador de 

goleiro. Então, ele começou a trazer treinamentos que a seleção começou a buscar com 

Carlesso em 1970, 1969, ele mandava o Wilson lá buscar esse tipo de treinamento e nós 

fazíamos na Ponte. 

 
                                                
2 Raul Alberto Carlesso. 
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F.H. – Então, vocês já tinham um treinamento específico para goleiros? 

 

W.P. – E o Cilinho que dava, inclusive a gente não só treinava no gol, porque tinha uma 

caixa de areia com uma trave, então nós treinávamos na areia também. Então, ali ele 

realmente malhava a gente para chuchu, e os treinamentos específicos já para todo o 

movimento, toda a técnica do goleiro, ele mostrava isso daí. Entendeu? Então a gente 

tinha uma noção, já alguma coisa assim, e como o Wilson foi para lá para o exército foi 

uma troca de informações: “Quem é que joga na Ponte? Quem são os goleiros?” 

“Wilson, Waldir e tal.” Isso passava, porque ele fazia os trabalhos com o pessoal da 

escola de educação física, mas o capitão Carlesso, que era o treinador de goleiro da 

seleção brasileira, e aí houve essa troca de informação e morreu aí. Aí comecei a ser 

titular da Ponte, jogava e coincidentemente aconteceu uma partida contra o São Paulo. 

 

F.H. – Aqui ou lá? 

 

W.P. – Lá, sábado à tarde, um a zero para a Ponte, de novo considerado o melhor 

jogador em campo, aí o São Paulo mostrou interesse pela performance que eu estava 

fazendo no Campeonato Paulista, de observação e culminou com esse jogo com o São 

Paulo.  

 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 

 

F.H. – Você estava falando para a gente Waldir sobre o jogo com o São Paulo que aí 

criou o interesse aqui da capital. 

 

W.P. – O São Paulo mostrou interesse e comprou da Ponte Preta eu e o Chicão, nós 

viemos juntos, porque o São Paulo já tinha uma coisa de negócio com a Ponte Preta, 

porque no ano anterior tinha comprado o Nelsinho Baptista, Teodoro e o Samuel, e no 

outro ano compraram a mim e ao Chicão. Nós fomos juntos para o São Paulo. 

 

C.B. – Você ainda torcia para o São Paulo? 

 



Transcrição                                                                                        

 

 17 

W.P. – Torcia, São Paulino roxo. [Risos] 

 

F.H. – Seu tio deve ter ficado orgulhoso. 

 

W.P. – É meu tio acompanhou o jogo e tudo, esse tipo de situação, viveu e 

acompanhou, porque ele acompanhava por rádio, até depois vir a televisão e essas 

coisas todas. Então ele acompanhava, deve ter tido realmente uma satisfação pelo seu 

sobrinho ser o goleiro do São Paulo. Aí cheguei no São Paulo, o São Paulo estava 

fazendo uma reformulação, estava eliminando alguns jogadores já que estavam a muito 

tempo no São Paulo, queria montar uma nova equipe. E comecei a treinar e fiquei na 

reserva do Sérgio Valentim, que foi considerado o São Sérgio em 1970, 1971. Fiquei na 

reserva, aí começou o campeonato brasileiro, continuava na reserva. Chegou um jogo 

contra o Coritiba, o São Paulo estava ganhando de dois a zero e o Coritiba empatou dois 

a dois, e a torcida começou a pegar no pé do Sérgio e o Sérgio acabou discutindo, 

criando um problema de... 

 

F.H. – O treinador naquela época? 

 

W.P. – José Poy. E aí o que aconteceu? No próximo jogo estreei contra a Portuguesa, o 

primeiro jogo meu foi contra a Portuguesa no São Paulo, numa quarta-feira de noite. 

 

F.H. – O Poy também foi um goleiro, antes de você, um goleiro anterior, ídolo, grande 

ídolo da torcida. Você conversava muito com ele? 

 

W.P. – Conversava, ele gostava muito de mim, porque ele que pediu a minha 

contratação para o São Paulo. 

 

F.H. – Ah, foi ele mesmo? 

 

W.P. – Foi. Ele gostava muito, sempre fui assim dedicado e buscava de todas as 

maneiras fazer todo treinamento, desde a Ponte, no São Paulo, fazer muito sério, levava 

a coisa muito séria, porque era a minha profissão e eu joguei todas as minhas fichas. 
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Você vê, terminei o normal lá em Campinas, fiz até o segundo ano de educação física, 

vim para o São Paulo, quando estava na reserva viajava para Campinas para ir para a 

faculdade, voltava, aí quando tive essa oportunidade de ser titular aí começou a cansar o 

peso, tinha grande responsabilidade, tinha que jogar, antes não jogava, sentava no 

banco, assistia ao jogo e acabou. Depois começou a ter responsabilidade dentro do jogo 

e sempre treinei muito, sempre fui muito exigido, sempre fui muito correto, sempre 

muito profissional nesse sentido. Aí eu deixei a faculdade e optei realmente por ser o 

titular do São Paulo e jogar as minhas fichas todas ali. 

  

F.H. – Mas aí, logo no seu começo no São Paulo, ali já vem uma convocação para a 

Copa, não é? 

 

W.P. – É, esse Campeonato Brasileiro que falei para você, que o Sérgio nesse jogo do 

Coritiba teve esse problema e eu joguei na Portuguesa e fiquei como titular. Nesse ano o 

São Paulo ficou entre os quatro: Botafogo; São Paulo; Cruzeiro; e Palmeiras, para 

decidir o título. E a final foi São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, foi zero a zero e eu 

joguei bem. Já estava nessa época começando as convocações para a seleção brasileira. 

 

F.H. – Preparação já. 

 

W.P. – Preparação para a Copa de 1974. Com esse jogo, essa finalíssima que o São 

Paulo chegou, o trabalho meu na seleção foi reconhecido, não é? E aí entra aquela 

informação que falei para você, quando o Wilson foi na Ponte, que deu a informação de 

quem jogava, quem não jogava, coincidiu com a informação que a CBF já tinha 

observado o meu trabalho, com a informação do Wilson, entendeu? 

 

F.H. – Entendi. 

 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 

  

W.P. – E com toda a informação que tiveram ao meu respeito e o São Paulo ter chegado 

à final com o Palmeiras, empatou zero a zero. O Palmeiras foi o campeão, o São Paulo 
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foi vice-campeão nesse ano de 1974. Aí a seleção viajou para a Europa, eu não estava, 

mas entrei porque tem que fazer uma lista, hoje não estou muito por dentro, de 40 

jogadores, se machucar algum dos 22 aqui, porque hoje é 23, antigamente era 22, só 

pode convocar o jogador da lista dos 40. Como eu cheguei com esse campeonato que 

fui vice-campeão, entrei na lista dos 40, como goleiro. Aí começou a Libertadores3 e o 

São Paulo começou a disputar a Libertadores, e a seleção treinando já na Europa para a 

Copa do Mundo de 1974, e eu jogava, jogava, jogava no São Paulo, disputava o 

Campeonato Paulista junto com a Libertadores, e a seleção brasileira lá. Dez dias antes 

da Copa do Mundo, teria que entrar com a lista dos 22, nesse intermédio que a seleção 

ficou lá, fez os treinamentos, fez os jogos, o Wendell, que era goleiro do Botafogo, 

machucou e o Clodoaldo também machucou. Aí nesses 10 dias para entrar com a lista 

eu entrei na lista, fui o número 22 dos jogadores, a minha camisa era 22 na seleção 

brasileira e fui convocado para a seleção brasileira juntamente com o Mirandinha, que 

foi no lugar do Clodoaldo. Nós chegamos uma semana antes da Copa começar. 

 

C.B. – Você esperava essa convocação? 

 

W.P. – Não esperava; uma surpresa. 

 

F.H. – Você lembra desse momento, te falaram, você estava jogando, estava no São 

Paulo? 

 

W.P. – Estava no São Paulo, estava lá em um treinamento e aí alguém falou, e os jornais 

também, que havia o corte do Clodoaldo e do coisa, que havia a possibilidade de eu ir e 

do Mirandinha ir. 

 

F.H. – Tinha outro entre os 40, outro goleiro? 

 

W.P. – Não lembro, isso não lembro. Aí só veio a confirmação da inscrição que estava 

convocado, o São Paulo nos comunicou, rapidamente eu e o Mirandinha viajamos para 

o Rio, tomamos um avião logo cedo, porque a noite a gente viajaria para a Alemanha e 
                                                
3 Copa Libertadores da América. 
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lá levaram a gente lá para arrumar um terninho, botar CBF no coisa. E eu com o que? 

Tinha 22 para 23 anos, super empolgado! 

 

F.H. – Já tinha saído do Brasil? 

 

W.P. – Já tinha saído aqui na América do Sul. E viajar para uma Copa do Mundo, que 

eu assisti a Copa de 70, vi Rivelino, vi Pelé, vi tudo, quer dizer, não estavam todos lá 

mas a maioria, tinha uma grande quantidade de jogadores que eu tinha assistido ter sido 

campeões em 70. Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, o Carlos Alberto já não estava em 

70, o Piazza estava, Marco Antônio estava. Então tinha muitos jogadores, Paulo César. 

 

F.H. – Clodoaldo foi cortado. 

 

W.P. – Muito jogador que estava vendo em 70, em 74 eu estava junto com eles, 

torcendo para ser campeão em 74. 

 

F.H. – Você chegou o ritmo de preparação já estava muito avançado? 

 

W.P. – Já, muito, chegamos e eu fiz o quê? Uma semana de treinamento, até chegar, 

fuso-horário, chegar lá na concentração, porque a concentração do hotel da seleção não 

era como a de hoje, era no meio do mato. Inclusive, no início da preparação eles ficaram 

na Floresta Negra, na Alemanha. Sempre, todas as seleções, era um hotel reservado, no 

meio do mato, que só tinha a seleção brasileira, que ainda tinha cozinheiro, os 

cozinheiros iam junto também uniformizados para cozinhar. O Mário que era o nosso 

cozinheiro. 

 

F.H. – Cozinheiro para fazer comida brasileira. 

 

W.P. – Levava, tinha feijão, arroz, fazia comida brasileira no hotel, juntamente com o 

hotel ali mais exclusivo da seleção. 

 

F.H. – E os outros goleiros, você, o Leão... 
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W.P. – E o Renato. O Leão jogava, o Leão foi titular, o Renato ficava na reserva e eu 

não fiquei nenhum jogo na reserva. Antigamente era CBD4, e a gente brincava entre a 

gente que era: come, bebe e dorme. A turma do come, bebe, dorme e sobe para assistir o 

jogo na arquibancada. Aí já podia ficar 16, onze que jogavam e mais cinco no banco, 

são 22, seis subiam lá para cima. E a gente assistiu ao jogo Brasil e Iugoslávia, foi o 

primeiro jogo, zero a zero. No segundo jogo com a Escócia, nós assistimos do lado do 

Emerson Fittipaldi e do Jackie Stewart, que era escocês, os dois pilotos daquela época 

que estavam juntamente com a gente lá, a gente assistiu o jogo e foi zero a zero 

também. 

 

F.H. – E como é que era esse time do Zagallo? Você lá dentro, é legal porque 74 é uma 

Copa que é bem comentada, depois o Brasil perde para a Holanda e tudo mais. Como 

você via esse grupo? Teve um começo difícil, depois... 

 

W.P. – Teve um começo difícil e foi uma seleção que tinha sido campeã do mundo em 

70, então foi a seleção que teve a primeira partida, foi ela que jogou, contra a 

Iugoslávia, e a expectativa era que o Brasil repetisse as mesmas atuações do México e 

isso não ocorreu. O Brasil começou bem, empatou zero a zero e zero a zero, tinha que 

ganhar do Zaire de três, se o goleiro do Zaire não ajuda a gente tinha voltado antes. 

[Risos] Então foi uma seleção que a preparação e a discussão foi muito grande em 

relação para Alemanha, quer dizer, o próprio Ademir da Guia, que foi pedido, foi 

contestado, o Zagallo só colocou ele para jogar contra a Polônia, já para a decisão de 

terceiro e quarto lugar. 

 

F.H. – E esse grupo era unido, tinha problema? 

 

W.P. – Olha, ficou um pouco dividido esse grupo. Ficou porque, hoje já não é tanto, 

mas antigamente existia um bairrismo muito grande entre paulistas e cariocas. 

 

F.H. – Nesse grupo aí se refletiu um pouco disso? 
                                                
4 Confederação Brasileira de Desportos. 
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W.P. – Refletiu bastante, porque o Palmeiras, por exemplo, tinha cinco, seis jogadores, 

e tinha um pessoal do Rio. 

 

F.H. – Você sentiu isso quando você chegou? Vindo de São Paulo. 

 

W.P. – Deu para sentir um pouco que a coisa não era... Fiquei perdido, uma semana 

antes da Copa. 

 

F.H. – Já estavam juntos há mais de um mês. 

 

W.P. – Mais de um mês não, a preparação era três meses, três meses antigamente. Para 

mim era tudo festa, 22 anos na seleção em uma Copa do Mundo, está tudo bem. 

 

F.H. – O Brasil joga com a Alemanha Oriental, depois vem Argentina. 

 

W.P. – O Brasil se classificou, três a zero com o Zaire, o Valdomiro que era jogador do 

Internacional fez o terceiro gol. Aí o Brasil pegou a chave: Alemanha Oriental; 

Argentina; e Holanda. Quem ganhasse, ficasse em primeiro, decidia o título, quem 

ficasse em segundo disputava terceiro e quarto lugar. A outra chave, não me lembro, 

lembro mais exclusivamente a do Brasil. O Brasil ganhou de um a zero, gol de Rivelino 

de falta, o Jairzinho na barreira. A bola passou, o Jairzinho abaixou, a bola passou ali e 

fez um a zero, enquanto a Argentina perdeu de quatro da Holanda, nós ganhamos de 

dois a um, então nós fizemos seis pontos, e a Holanda ganhou da Alemanha Oriental 

também, a Holanda ganhou da Alemanha. Aí ficou a decisão entre Brasil e Holanda 

para quem ganhasse ir para disputar o título. Na outra chave, Alemanha ganhou esse 

direito. E o Brasil fez um jogo, no início teve duas oportunidades contra a Holanda, não 

fez gol, depois sofreu dois gols, o Luis Pereira foi expulso do jogo, e o Brasil acabou 

sendo desclassificado para disputar o título. 

 

F.H. – Se fala muito desse time da Holanda até hoje. Para vocês era diferente mesmo 

ver eles jogarem... 
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W.P. – Para mim que assisti lá de cima, realmente foi uma revolução em termos de 

futebol. Acho, no meu ponto de vista, não teve uma observação muito grande por parte 

da CBF5 em relação à Holanda. 

 

F.H. – Não tinha um temor? 

 

W.P. – Tinha temor da Alemanha, a Holanda até aquela época em termos de futebol 

nunca tinha tido uma seleção, acho que nem tinha disputado Copa do Mundo. 

 

F.H. – É. Com relevância assim... 

 

W.P. – Então, não foi dada a importância que a seleção da Holanda tinha em 74. Foi 

uma revolução, uma maneira de jogar diferente, o Internacional de Porto Alegre tentou 

copiar, que era fazer aquela linha de impedimento, saía todo mundo e a bola no meio do 

campo também ia todo mundo junto em cima da bola. Então, foi um tipo de futebol que 

causou impacto em 1974, diferente. 

 

F.H. – Mas você lembra de durante o jogo sofrer isso ao ver aquela movimentação? 

 

W.P. – Sofreu, o Brasil sofreu porque, é aquilo que falei, não faltou uma preparação por 

causa de marcação, que por causa da movimentação deles, às vezes, atrapalha em 

relação à marcação. Então o Brasil falhou nessa parte na Copa do Mundo de 74. 

 

F.H. – Aí vem a disputa de terceiro lugar. 

 

W.P. – É de terceiro lugar contra a Polônia, e o Brasil perdeu de um a zero. 

 

F.H. – Se fala nesse jogo que houve uma confusão depois no vestiário. 

 

                                                
5 Confederação Brasileira de Futebol. 
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W.P. – Eu não posso dizer, porque estava lá em cima, também fiquei sabendo por 

notícia, por palavras dos outros, que o próprio Leão brigou com o Marinho Chagas, e 

realmente não dá para lá do banco, lá de cima, porque a gente conforme o ônibus 

chegava eles já subiam, a gente descia e ficava dentro do ônibus, os seis não tinham 

entrada. Porque a Copa da Alemanha, em termos de segurança foi muito grande, por 

motivo de ter ocorrido na Olimpíada em 72, em Munique... Então, a concentração... 

Vocês assistem filme de guerra alemão? Cheio de arame farpado, aqueles guardas com 

sobretudo até lá, com aquele capacete, aquela metralhadora e um baita de um cachorro 

do lado, era o segurança e todo o hotel todo. Então, era um campo de concentração na 

Alemanha, devido ao problema que teve na Olimpíada. 

 

F.H. – E a volta, a chegada ao Brasil, uma decepção da torcida? A torcida ficou 

decepcionada aqui quando vocês chegaram? 

 

W.P. – Entenda bem, Copa do Mundo, após as vitórias de 58, 62 e 70, o Brasil passou a 

ser visto como a melhor equipe em termos de futebol no mundo, a cobrança dos 

torcedores e da própria imprensa começou a ser muito grande e o Brasil, lógico, nós 

voltamos da Copa de 74... Não ganhou, perdeu, foi quarto colocado, perdeu da Polônia 

que não tinha expressão nenhuma. Então houve realmente assim uma conversa, 

burburinho de que a seleção não foi bem, mas a gente chegou ao aeroporto, desceu no 

Rio, os de São Paulo dali mesmo já entraram em um avião para São Paulo. Descemos, 

tinha gente nos esperando, comemorando, torcedores do São Paulo, do Corinthians, do 

Palmeiras, dos jogadores que estavam na seleção e não teve... Dali eu fui para a minha 

casa e assunto encerrado. 

 

C.B. – Você era muito jovem, você estava lá, você achava que você ia fazer diferença se 

estivesse lá no gol? 

 

W.P. – Olha, talvez, não pensei tanto nisso, se faria diferença, poderia, mas pela 

circunstância que eu cheguei só se machucasse. Se machucasse o Leão eu teria que ficar 

no banco, teria que machucar o Renato para eu entrar. Então não haveria possibilidade 

nenhuma, pela maneira que fui convocado em 74. 
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F.H. – Nessa época você morava a onde em São Paulo, sozinho já, como é que era? 

 

[FINAL DO ARQUIVO 1] 

 

F.H. – Bom Waldir, aí você volta para o Brasil e vai voltar para o São Paulo agora já 

com uma Copa do Mundo, experiência. 

 

W.P. – É. Você passa a partir do momento que defende uma seleção brasileira em uma 

Copa do Mundo, passa a ser jogador considerado de seleção brasileira. E voltamos, o 

São Paulo estava disputando os campeonatos e estava já na segunda fase da 

Libertadores, em que o São Paulo foi à final. Nós ganhamos aqui, dois a um, do 

Independiente6 no Pacaembu, perdemos, dois a zero, lá em Avellaneda, no campo do 

Independiente, inclusive eu fui apedrejado no jogo. 

 

F.H. – Era muito pesada essa rivalidade, esses jogos? 

 

W.P. – Não tinha segurança, as minhas costas, aquelas bolinhas de vidro viraram arma 

de estilingue, tinha cada mancha roxa atrás de tanto tomar estilingada nas costas. 

Soltavam rojão em cima da gente, já entrava logo apanhando, naquela época não tinha a 

segurança que tem hoje, porque a televisão mostra tudo e acabou toda aquela coisa, era 

difícil. Por exemplo, se você ganhasse aqui de três a zero de um time argentino, eles 

tinham que ganhar de quatro lá e eles ganhavam. Naquela época a Libertadores, não é a 

toa que o Independiente conquistou oito, dez, só dava os times lá de fora. Aí como cada 

time, o Independiente e o São Paulo, ganharam um jogo, nós fomos para Santiago do 

Chile para decidir o título, que antigamente se tinha um terceiro jogo, se tivesse, em um 

país neutro e nós fomos para lá. Começou o jogo contra o Independiente, aos cinco 

minutos teve um pênalti contra o São Paulo, eles fizeram um a zero e o jogo continuou, 

continuou, aos quarenta do segundo tempo teve um pênalti para o São Paulo. Aí o Zé 

Carlos, que era o nosso ponta-esquerda foi bater o pênalti e o goleiro pegou. O empate 

era nosso, pela campanha do São Paulo o empate era nosso, aí faltavam cinco minutos, 
                                                
6 Club Atlético Independiente, time de futebol argentino.  
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ele perdeu o pênalti, passaram os outros, o Independiente foi campeão e o São Paulo foi 

vice-campeão da Libertadores em 1974. 

 

F.H. – Era a primeira vez que o São Paulo joga a Libertadores? 

 

W.P. – Não, já tinha disputado em 1970, 1971, já tinha disputado. Aí passou o outro 

ano, começou o Campeonato Paulista, aí o São Paulo começou a colocar um time 

jovem, tinha Muricy, Serginho Chulapa, que estava vindo do time de baixo, e começou 

a formar um time e começou o Campeonato Paulista. E no Campeonato Paulista nós 

tivemos 43 partidas invictas. 

 

F.H. – Nessa campanha de 1975? 

 

W.P. – De 1975, e nós ganhamos o primeiro turno, a Portuguesa ganhou no segundo 

turno, antigamente parece que foi por dois jogos, não é? Foi para a decisão em dois 

jogos e acho que nós perdemos o primeiro jogo da Portuguesa e ganhamos o segundo 

numa quarta-feira à noite e ficou empatado, foi para decisão nos pênaltis. 

 

F.H. – Teve prorrogação? 

 

W.P. – Teve prorrogação, o Muricy foi expulso na prorrogação e nós fomos para a 

decisão do título do Paulista de 1975 nos pênaltis. O quê aconteceu, a Portuguesa, 

viramos o toque lá para ver quem ia bater e quem não ia, tal e não sei o quê, e foi ali que 

eu marquei a minha condição como catimbeiro. Por quê? Porque a gente ficava todos os 

jogadores no meio do campo, escolhemos o gol no fundo do Morumbi e a gente ia 

caminhando junto com os jogadores. Só que o que é que eu fiz, fui abraçado com o 

jogador da Portuguesa. [Risos] Primeiro, o Dicá tinha jogado comigo na Ponte, fomos 

abraçados, conversando com o Dicá. 

 

F.H. – O que você falava nessa hora Waldir? 
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W.P. – Só conversando, fui abraçado com o Dicá para lá para assistir o jogo, para bater 

o pênalti. Aí o Dicá foi bater, bateu e peguei o pênalti. O São Paulo fez um a zero, não 

tenho muito a seqüência de quem bateu primeiro. 

 

F.H. – Como você vai lembrando. 

 

W.P. – Aí, vamos para o segundo pênalti, aí fui eu abraçado de novo, não me lembro 

também, acho que foi o Tatá. Fui abraçado com o Tatá também da Portuguesa, a 

Portuguesa foi “pum” e eu “pum”, defendi o pênalti. Aí o São Paulo fez dois a zero, aí 

aconteceu a coisa mais engraçada que ocorreu comigo no futebol, quando fui abraçar o 

Wilsinho, o Wilsinho corria de mim e eu correndo atrás do Wilsinho. [Risos] Porque o 

jogador da Portuguesa: “Não deixa ele te abraçar não! Não deixa ele te abraçar não!” 

Quer dizer, de qualquer maneira, desconcertou e tirou a concentração, não é. Aí o 

Wilsinho bateu e eu peguei de novo, defendi os três pênaltis e o São Paulo fez três a 

zero e foi campeão paulista em cima da Portuguesa naquele ano. Desceu a torcida, 

colocou a gente nas costas, carregou e a fotografia no outro dia, eu nas costas de todo 

mundo, porque peguei pênalti. 

 

F.H. – Fundamental! Você tinha um treinamento especial para pegar pênalti? 

 

W.P. – Tinha nada. Eu só enchia o saco dos caras. 

 

C.B. – E foi te dando segurança, você conseguiu pegar o primeiro... 

 

W.P. – Sabe o que acontece, a penalidade é uma coisa que 90% é chance de marcar. 

Agora, se o jogador perder o mínimo da concentração naquele momento aumenta a 

possibilidade do goleiro defender. Então, todo esse tipo de coisa, quer dizer, foi 

instintivo, sem muita preocupação. Quando o Wilsinho começou a correr e eu também 

comecei: “Ah, vou correr atrás dele também.” Então, deu uma desconcertada, o cara não 

foi para bater um pênalti... E aí eu defendi, fiz e fui campeão paulista, tudo bem e tchau, 

mas é uma situação, pênalti é uma coisa ali, quer dizer, durante os jogos eu também 

fazia isso, às vezes, o cara ia bater o pênalti, quando o juiz apitava, quando ia ver, o 
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goleiro que tinha ficado dentro do gol estava quase dentro da área já, assustava, não é? 

Mandava voltar, batia e “pum” pegava o pênalti. Entendeu, nisso não mexia mais. 

Então, a gente tentava conversar: “Vou pegar, que não vou... Você não vai fazer, o gol 

vai ficar pequenininho para você.” Então começava naquele bate papo, naquela 

brincadeira ali e tentava desconsertar o cara que fosse bater. 

 

F.H. – E tudo isso você criou naturalmente, você não viu ninguém fazer? 

 

W.P. – Não, nunca tinha visto, acho que foi uma surpresa para todo mundo, ninguém 

viu. Então, nessa parte, realmente foi na hora, no momento que surgiu a ideia. 

 

F.H. – É Waldir, aí você já tinha jogado uma Copa, ganha o seu primeiro título 

profissional, é fundamental ali, se torna um ídolo já para a torcida nesse momento. A 

sua vida começa a mudar? 

 

W.P. – Claro, quer dizer, aí gradativamente o meu contrato com a Ponte, já o salário não 

era como jogador do São Paulo era de jogador da seleção brasileira, porque depois de 

1974 estive nas convocações dos amistosos da seleção. Estive em tudo na reserva do 

Leão e joguei alguns jogos de 1975, era considerado jogador de seleção. Então você 

começa financeiramente a fazer bons contratos, não como hoje, que a coisa hoje é 

diferente, na nossa época não era assim, então já começa a ter uma melhora de vida, 

comprei meu apartamento, comprei um carro melhor, já comecei um ritmo de vida 

diferente e melhor do que tinha. 

 

F.H. – Você casou Waldir, nesse momento? 

 

W.P. – Não, eu fui casar só em 1977. 

 

F.H. – Nessa época mais ou menos. 

 

C.B. – E seus pais continuaram morando lá no interior? 
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W.P. – Não, nesse intermédio perdi minha mãe, estava na Ponte quando perdi minha 

mãe, meu pai continuou morando em Garça com os meus irmãos e eu sozinho aqui, 

batalhando sozinho aqui. 

 

F.H. – Você morava aonde mais ou menos aqui em São Paulo nessa época? 

 

W.P. – Então, quando mudei para cá, para o São Paulo, o São Paulo tinha uma pensão 

ali em Pinheiros, qual é nome da avenida lá, tem a Teodoro7, a Pedroso de Morais, e ali 

na Cardeal8 antigamente tinha um posto de gasolina do lado de cá e na terceira casa era 

ali a concentração do São Paulo. Então, os jogadores que eram de fora, o São Paulo 

pagava essa concentração ali. Era uma pensão, pensão da dona Júlia. 

 

F.H. – Quem morava mais lá, você... 

 

W.P. – Morou eu, Paranhos, Paulo Roberto, sei lá, alguns jogadores que vinham fazer 

teste, outros que não tinham onde morar ficavam lá. Tinha os quartos lá, morava lá, a 

dona Júlia fazia a comida e dali para o Morumbi. Só que antigamente se jogava muito e 

a concentração da gente era muito mais rígida do que se é. Então, a gente ia jogar 

domingo, sexta-feira a gente ia para a concentração e só saía domingo depois do jogo. E 

a gente no São Paulo, a gente tinha até medo, então quando o Poy ia concentrar na 

sexta-feira, a gente pedia para ele concentrar depois do treino da tarde. Então você ia lá 

uma hora, duas horas da tarde, treinava, já ficava para a janta e já ficava concentrado. 

Por quê? Porque a gente tinha medo de ir na Avenida Morumbi, era tudo, não tinha as 

casas que tem hoje, era tudo mato, era tudo meio perigoso ir para o lado do campo do 

São Paulo no Morumbi naquela época. Então a gente concentrava na sexta-feira, aí 

jogava, folgava a segunda, terça treinava, depois do treino já entrava, porque na quarta-

feira de noite já tinha concentração, já tinha jogo, aliás. Então, era uma batida de 

concentração, ficava muito pouco tempo e viajava com os campeonatos brasileiros, que 

era diferente do de hoje, tinha 96 times, 80 times, era disputado por chaves. Você 

jogava aqui no sul, viajava lá para o norte, quando ia para o norte jogava na quarta, no 

                                                
7 Rua Teodoro Sampaio. 
8 Rua Cardeal Arcoverde. 
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domingo e na quarta, já fazia os três jogos lá, ficava 10 dias, 15 dias, lá para cima e 

depois você descia de novo, então pouco tempo a gente parava dentro da pensão. 

Entendeu?  

 

F.H. – E aí vai se fixando como goleiro titular, da seleção também, não é? Você chega a 

ganhar algumas taças. 

 

W.P. – É, joguei pelo Brasil contra Argentina, Paraguai e Uruguai. O Brasil ganhou uns 

jogos aí, era a Taça Rocca, Taça do Atlântico, Copa América. Eu realmente fiquei 

nesses jogos aí da seleção. 

 

F.H. – Quem que era o treinador? 

 

W.P. – Oswaldo Brandão. 

 

F.H. – E aí vem o campeonato brasileiro de 1977, é outro marco na sua carreira. 

 

W.P. – Então, aí 1975, 1976 não foi um bom ano, o São Paulo não foi bem nos 

campeonatos, começou o Paulista e eu praticamente, 1974, 1976, eu era goleiro da 

seleção. Estava o Leão e eu convocados em todas as convocações, aí ia começar a 

eliminatória de 1976 para a Copa de 1978. Então, o que aconteceu, como a preparação 

era antigamente dois meses, três meses, a gente ficava no Rio, ficava aqui em São 

Paulo, pertinho, no Embu das Artes. Ficava em um hotel refinado onde tinha um campo, 

fazia os treinamentos ali, quando ia para o Rio ficava também em Teresópolis, em um 

canto lá escondido e preso, e ia começar a eliminatória da Copa do Mundo de 1976. 

Como eu era convocado e ficava muito tempo sem jogar, o São Paulo contratou o 

Toinho, e ia começar o campeonato brasileiro e eu estava servindo a seleção brasileira, 

amistosos e o início da eliminatória. Aí contrataram o Toinho, e o Toinho começou a 

jogar como titular do São Paulo e estava servindo a seleção brasileira. Aí no jogo contra 

a Colômbia, o primeiro jogo da eliminatória, o Brasil empatou zero a zero e não fez um 

bom jogo, a imprensa caiu em cima do Brandão e o Brandão caiu. E com a caída do 

Brandão assumiu o falecido Capitão Cláudio Coutinho, e o Cláudio Coutinho cortou 



Transcrição                                                                                        

 

 31 

seis jogadores que o Brandão tinha escolhido, inclusive eu. Aí paralelamente a seleção 

continuou disputando as eliminatórias e quando voltei da seleção desse corte fiquei na 

reserva do Toinho. E o Toinho jogava,  jogava, e eu só estava treinando, só treinando, 

só treinando. Até que um dia falei com o Minéli, fui conversar com o Minéli, falei: “Pô, 

não posso ficar, fiz seleção brasileira, era titular do São Paulo e mereço a oportunidade 

de voltar a jogar.” E ele pensou e aí o que é que ele fez, ele começou a fazer assim: o 

Toinho jogava três jogos e eu jogava três jogos. 

 

F.H. – Você pensou em sair do São Paulo? 

 

W.P. – Pensei, tentei achar alguma coisa, mas não consegui achar nada porque não era 

como hoje, antigamente a gente só podia sair do clube se fosse vendido, era o passe que 

pertencia ao clube do São Paulo. Eu só teria direito a alguma coisa, 15%, depois de três 

anos no São Paulo. Se o São Paulo não quisesse me vender ficaria ali. Então, não tinha 

isso, ou, ganhar o passe livre com dez anos de clube. 

 

F.H. – Nossa. 

 

W.P. – Muita coisa. E aí o que é que aconteceu, comecei a revezar com o Toinho. Aí o 

próprio Cláudio Coutinho fez uma lista para a seleção brasileira de 96 jogadores e eu 

não estava. Aí continuei no São Paulo e o São Paulo caminhando. Aí o que aconteceu? 

Quando o São Paulo começou a chegar na fase mais decisiva, o Minéli optou por deixar 

um goleiro só titular e ele optou por mim. Aí o Toinho ficou na reserva e eu fiquei 

titular absoluto do São Paulo novamente. 

 

F.H. – Isso já nos jogos finais de mata-mata? 

 

W.P. – Não, bem antes, não na primeira fase, porque era chave, então dividia três e tal. 

Então quando começou a fase mais dura do campeonato, que os times grandes já 

começaram a se encaixar, então normalmente aí ele me fixou como titular novamente. E 

aí comecei a jogar e jogar bem, e o que aconteceu? Aí entrou a lista dos 44 do Cláudio 

Coutinho e entrei nos 44. [Risos] 



Transcrição                                                                                        

 

 32 

 

F.H. – Na de 96 não e na de 44... 

 

W.P. – Entrei na de 44, porque o São Paulo vai ganhando jogos, você vai aparecendo, aí 

o que aconteceu, o São Paulo se classificou. O São Paulo não fez um bom Campeonato 

Brasileiro, foi gradativamente classificando aí, na dureza, e chegou às semifinais do 

Campeonato Brasileiro. E aí nas semifinais o São Paulo pegou o Operário de Campo 

Grande lá e o Atlético Mineiro pegou o Londrina em Londrina, dois jogos. No primeiro 

jogo a gente perdeu do Operário lá de um a zero, o São Paulo perdeu. O Atlético fez 

uma campanha invicta no campeonato, o Reinaldo estava em uma fase excepcional, o 

time do Atlético era considerado campeão. Aí teve o jogo do retorno, o Atlético 

confirmou a sua parte na final e nós jogamos com o Operário no Morumbi, com o 

Morumbi lotado, acho que deu 110.000 pessoas, lotado o Morumbi. Aí zero a zero, 

acabou o primeiro tempo, o segundo tempo, 30 minutos, zero a zero, se termina zero a 

zero o Operário entra. Aí o São Paulo fez três a zero em 15 minutos, o São Paulo foi 

para a final e na final foi contra o Atlético Mineiro em uma partida só. 

 

F.H. – Invicto como você falou. 

 

W.P. – E o Atlético tinha uma campanha melhor, o jogo foi no Mineirão, a decisão no 

Mineirão e a gente foi decidir o título no Mineirão. E o São Paulo foi franco atirador, 

porque todos os jornais, já estava tudo preparado para que o Atlético fosse o campeão 

brasileiro de 1977 e a gente foi para o jogo. O Serginho Chulapa deu um chute no 

bandeirinha, no jogo semifinal, atrás lá, pegou uma suspensão braba, não podia jogar o 

Serginho. O Reinaldo também estava expulso, não podia jogar contra o São Paulo, o 

artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano. E o São Paulo foi remendado, 

precisou jogar Viana, precisou jogar Peres, Antenor, não foi com o time totalmente que 

foi para jogar contra o Atlético. Nós ficamos na Toca da Raposa concentrados para 

esperar a decisão, foi um dia meio nublado, choveu um pouco, teve a briga de vestiário 

do São Paulo, que o Serginho chegou de jatinho e o São Paulo soltou que o Serginho ia 

jogar, tinha conseguido liminar para o Serginho jogar e era mentira. O Serginho entrou 

no vestiário, se trocou, colocou roupa, colocou a camisa nove. O que aconteceu? O 
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Atlético correu e chamou o Reinaldo também para se trocar. Aí nós fomos para o jogo, 

o Serginho não entrou em campo, o Reinaldo também não, não podiam, porque estavam 

suspensos, o São Paulo foi com uma equipe e o Brasil todo dava como o Atlético seria 

campeão.  

 

F.H. – A preparação de vocês era essa ideia de franco-atirador, jogar mais defensivo, 

vocês conversaram sobre isso? 

 

W.P. – A gente ia jogar, ia ter uma preocupação porque o Atlético era a melhor equipe 

daquela época e a gente entrou para o jogo e o jogo foi zero a zero o primeiro tempo, 

jogo difícil, pressão da torcida muito grande e a gente tentando levar o jogo da melhor 

maneira possível. E o São Paulo teve a oportunidade de fazer um gol, o Atlético tentou 

e a gente jogando, defendendo, e foi zero a zero o jogo, zero a zero o segundo tempo. 

Agora não estou lembrado se teve prorrogação ou não, ou se já foi direto para os 

pênaltis. 

 

F.H. – Teve. 

 

W.P. – Teve prorrogação e depois teve os pênaltis. 

 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 

 

F.H. – Tempo normal, prorrogação... 

 

W.P. – E fomos para os pênaltis, aí teve aquela formação no meio do campo, os 

jogadores todos rezando abraçados, outros ajoelhados e outros não sei o quê, do São 

Paulo e coisa, e fomos para os pênaltis. O São Paulo bateu primeiro, o goleiro pegou, o 

segundo, acho que tomei o primeiro também, empatou, o Atlético saiu um a zero, o São 

Paulo fez um a um. Sei que foram três penalidades batidas fora por parte do Atlético e o 

São Paulo ganhou de três a dois. O último pênalti entrou aquela história minha de 

catimba, foi na última penalidade, tive a oportunidade de fazer. Estava três a dois, a 

oportunidade de o Atlético empatar os pênaltis, porque aí teria novamente a cobrança 
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alternada depois. Do Atlético foi o Márcio, zagueiro do Atlético, foi bater o pênalti, aí o 

Márcio foi na minha frente e pegou a bola e colocou na marca do pênalti, o Arnaldo 

César Coelho estava do lado e conforme colocou a bola no chão ele abaixou e eu ia 

passando na hora, passei a mão nele. [Risos] E conforme passei a mão nele, ele olhou 

para ver, mexeu com ele, olhou para ver e aí eu dei risada para ele. Dei uma batidinha 

no bumbum dele, ele foi e errou o pênalti e aí saí para o lado direito da trave correndo, e 

vieram todos os jogadores do São Paulo. 

 

F.H. – Nessa disputa você não pegou nenhum? 

 

W.P. – Nenhum, foi tudo para fora, chutaram tudo para fora. Então, quer dizer, de 

qualquer maneira você faz um gesto como foi esse de dar uma passada de mão no 

Márcio, é um negócio diferente. Então, é uma coisa que marcou muito e que falou, e, 

quer dizer, no fim o jogo em si, também fui muito bem no jogo, e aí o São Paulo foi 

campeão e foi uma festa, todo mundo pulando em cima da gente. 

 

F.H. – Foi quase uma zebra, não é? 

 

W.P. – É, foi realmente porque todo mundo dava o Atlético como campeão. O São 

Paulo, foi o primeiro título nacional do São Paulo e foi uma festa maravilhosa, a gente 

saiu do estádio e fomos para o aeroporto direto, descemos aqui em São Paulo e o ônibus 

nos levou para o Morumbi. Chegou no Morumbi tinha toda a torcida, todo mundo do 

São Paulo nos esperando, fazendo festa desde o aeroporto com carros, com rojões e lá 

no Morumbi ainda mais ainda. E as pessoas querendo abraçar, querendo tocar, querendo 

fazer, porque o título realmente era um título inédito do São Paulo em relação a todos os 

títulos que ele não tinha conquistado. Aí volto na seleção brasileira, depois disso fui 

convocado outra vez. [Risos] Para a Copa do Mundo de 1978. 

 

F.H. – Esse título é disputado atrasado, não é? 

 

W.P. – Começou em 1977, terminou em 1978. Aí a seleção já estava na preparação em 

Teresópolis para a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Foi convocado: eu, o Chicão, 
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e o Zé Sérgio do São Paulo, e o Roberto Dinamite do Vasco. Acabou o jogo, acabou aí 

dois dias nós estávamos indo para a seleção brasileira, para a disputa da Copa do 

Mundo de 1978. 

 

F.H. – Agora com o Coutinho como treinador? 

 

W.P. – Coutinho como treinador. 

 

F.H. – Esse grupo é diferente de 1974? 

 

W.P. – É, estava uma seleção um pouco mais coesa, porque estava com uma série de 

jogadores jovens, jogadores novos, estava com o Nelinho, Amaral, Luis Pereira, ainda 

manteve, o Leão, manteve e estava com o Jorge Mendonça, com o Zico iniciando, o 

Reinaldo na fase boa, fazendo gol. Então a gente foi para esse grupo para a Copa da 

Argentina. 

 

F.H. – E a Copa em si, sua lembrança, você chamava atenção naquele momento? Nesse 

momento você era primeiro reserva? 

 

W.P. – Não, dividia entre eu e o Carlos. Era o Leão, Carlos e eu que éramos os goleiros 

da seleção brasileira. Olha, o Brasil quando vai disputar uma Copa do Mundo, o Brasil 

realmente é favorito, já é considerado antes de acabar a Copa do Mundo, o que é um 

mal, é um favorito para ganhar a Copa do Mundo e isso em todo mundo, e o Brasil foi 

para Argentina também. O Brasil, nós pegamos a Suécia no primeiro jogo, acho que foi 

um a um. O Brasil depois pegou a Espanha; pegou a Áustria depois, ganhou de três a 

zero. Pegou a Espanha, que quase ali o Brasil veio embora, o Amaral tirou duas bolas de 

cima da área lá, em cima da risca do gol contra a Espanha e o Brasil ganhou de um a 

zero. O Brasil foi bem nessa primeira fase, aí na segunda fase ele ainda mantinha o 

mesmo tipo de disputa como era em 1974. Você classificando em primeiro e segundo, 

você entrava em um grupo de mais três times, e o Brasil pegou: Argentina, Polônia e 

Peru. Infelizmente aí entrou aquele problema que o Brasil fez o seu jogo às três horas da 

tarde e a Argentina fez o seu jogo às sete horas da noite. O Brasil ganhou do Peru: três a 
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zero. Argentina ganhou da Polônia. Brasil contra Argentina foi zero a zero, foi um jogo 

duro, um jogo difícil. Aí ficou para decidir entre Brasil e Argentina em termos de 

pontos, Brasil e Argentina estavam na frente empatados. Aí ficou com a decisão para o 

próximo jogo, ia ficar, mesmo se os dois ganhassem o mesmo jogo, haveria um mesmo 

número de pontos, tanto o Brasil como Argentina e a maneira de decidir, o segundo 

item para decidir, era os gols marcados. O Brasil ganhou de três a zero da Polônia e aí 

Argentina foi com o Peru, que é um jogo comentado, que todo mundo fala que o Peru 

realmente entregou o jogo para o Brasil, Argentina ganhou de seis a zero. 

 

F.H. – O Peru tinha um bom time, não é? 

 

W.P. – Tinha um bom time e era inadmissível perder de seis a zero. Então perdeu de 

seis a zero e a Argentina entrou para decidir o título. Foi na outra chave, ficou Holanda, 

para decidir o título com a Holanda e o Brasil foi para disputar terceiro e quarto lugar 

com a Itália, que perdeu para a Holanda, e o Brasil para terceiro e quarto lugar pegou o 

jogo contra a Itália. 

 

F.H. – E você falou, esse jogo do Peru, Argentina vivia uma ditadura militar, aquele 

período, tinha essa coisa, parecia que a Copa se arranjava para a Argentina. Vocês 

sentiam isso, conversavam sobre isso? 

 

W.P. – Olha, alguma coisa nesse sentido a gente pode ter uma noção, quando o país, por 

exemplo, você tem Brasil, você tem Inglaterra, você tem Alemanha, você tem Itália, não 

é? Você tem o Brasil, você tem a Argentina. A Espanha entrou agora, a França entrou 

agora com um título, mas era mais ou menos esses times aí que tinha, e Uruguai por ter 

sido campeão há muitos anos atrás, mas não fazia boas campanhas. E normalmente 

quando você tem uma Copa do Mundo no seu país, havia interesse da Fifa9 que o time 

da casa chegasse, pelo menos, no terceiro e quarto lugar da disputa. Argentina vivia 

realmente um momento difícil, nós estivemos um dia na concentração que os rebeldes lá 

inclusive mandaram uma carta para o Zico, que o Brasil podia ficar tranqüilo que eles 

não iam fazer nada com os jogadores do Brasil. E aquele título era importante para 
                                                
9 Fédération Internationale de Football Association. 
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Argentina, pelo momento político que vivia e que realmente era um negócio muito 

complicado lá, com tiros, com mortes, com uma série coisas. Não sei se era, vou dizer 

uma coisa assim por falar, se era os Tupamaros, Tupamaros não sei se era Uruguai ou 

alguma coisa, era um título mais ou menos assim, não lembro também. 

 

F.H. – Acho que os Tupamaros são no Uruguai. 

 

W.P. – No Uruguai. 

 

F.H. – Tinha guerrilha. 

 

W.P. – Tinha um monte de coisa daquilo lá e a segurança também, para fazer os jogos a 

gente viajava no avião do exército argentino de uma cidade para outra. Nós ficamos em 

Mar del Plata, depois jogamos em Buenos Aires e outra cidade ali perto. Então, ia com 

um aviãozinho da força aérea argentina. 

 

F.H. – E aí mais uma derrota na Copa do Mundo sem jogar, mais uma vez voltou para o 

Brasil. 

 

W.P. – Aí teve o jogo da Itália, que o Brasil ganhou de dois a um, o Nelinho fez um gol 

bonito, que a bola fez uma curva totalmente diferente. O Brasil ganhou, foi terceiro 

colocado e voltamos ao Brasil com todo mundo cobrando, porque o Brasil já era a 

segunda Copa que ia como favorito perdia. E o Cláudio Coutinho saiu como campeão 

moral, porque não perdeu nenhum jogo durante toda a Copa do Mundo. Foi nesse tipo 

de jogo aí do Peru que ficou a dúvida em relação ao título da Argentina. 

 

F.H. – É criou-se essa ideia, o Coutinho chegou a falar que o Brasil era o campeão 

moral. 

 

W.P. – Moral, isso. 

 

F.H. – Aí mais uma vez você retorna ao São Paulo... 
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W.P. – Volto para o São Paulo depois de 1978 e começo a disputar os campeonatos 

normais, Paulista e Brasileiro, 1978 e 1979, decidimos um título contra o Santos, 

perdemos no Paulista. E em 1980 o São Paulo começou, foi aí que o São Paulo 

começou a querer fazer grandes equipes, em 1980. Em 1980 ele contratou cinco ou seis 

jogadores que eram da seleção: Oscar, Renato, José Sérgio, estava em uma fase 

excepcional, tinha ido para a Copa do Mundo. Então, 1980 o São Paulo montou um 

time realmente para disputar título. 

 

F.H. – Nesse período Waldir, você era do sindicato dos atletas e tinham reivindicações 

naquele momento. 

 

W.P.- É, nós tivemos, eu fui assumir o sindicato como presidente do sindicato dos 

jogadores do estado de São Paulo. A gente vivia das contribuições do dia do 

trabalhador, da porcentagem daquele dia primeiro de maio. Dia primeiro de maio a 

gente fazia uns jogos com a prefeitura, capital contra interior, e a prefeitura nos pagava, 

a gente dava um cachê para os jogadores e sobrava um dinheiro para o sindicato. Então 

nós fazíamos todo o trabalho, a parte que teve uma participação muito grande... Porque 

o sindicato dos jogadores aqui no Brasil não tem muita coisa, não é um sindicato 

atuante. O sindicato é procurado somente quando os jogadores não recebem, não tem 

um movimento político esse sindicato. Nós tivemos uma movimentação e até hoje acho 

que foi a maior movimentação, foi quando a revista Placar lançou a reportagem que os 

resultados eram falsificados e que tinha um monte de jogador, um monte de treinador 

que estavam vendidos naquela época. Eu, como presidente, fiz uma reunião e realmente 

acho que foi a maior reunião que teve no sindicato, apareceram 120 jogadores do estado 

de São Paulo, a maioria que tinha nome envolvido em determinadas histórias e coisas 

sem nada como provar. E aí a gente tomou as atitudes jurídicas necessárias para poder 

dar amparo a esses jogadores. O sindicato, depois disso fiquei mais um tempo, depois 

saí, passei para o Wladimir que era um jogador do Corinthians para continuar o 

trabalho, porque ele era vice-presidente, mas no Brasil não tem a força que tem o 

sindicato espanhol, argentino ou italiano, se eles precisarem paralisam um campeonato. 
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Aqui no Brasil não, o sindicato é procurado apenas pelo lado financeiro e quando um 

jogador não recebe do seu clube. 

 

F.H. – Só uma curiosidade, como você foi parar lá, você tinha um interesse político por 

isso, eram as coisas que estavam te chateando... 

 

W.P. – Não, entrei, vamos supor, tem uma chapa com 12 elementos eu entrei lá no 

conselho fiscal, e aí o pessoal foi saindo e foi sobrando o Waldir Peres para ser 

presidente do sindicato. [Risos] 

 

F.H. – Nesse período Waldir, a seleção vai passar por uma mudança, reformulação. 

 

W.P. – Aí o que acontece? Aí nessa época de 80 o São Paulo começa a montar umas 

grandes equipes, com grandes jogadores, com jogadores realmente de condição boa 

tecnicamente. Aí o São Paulo vai para a disputa do Campeonato Paulista de 1980, ganha 

uma em cima da Ponte Preta, 1981 ganhou em cima do Santos, foi à final do 

Campeonato Brasileiro também de 1981 com o Grêmio e perdeu aqui no Morumbi de 

um a zero, gol do Baltazar, o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, também foi para a 

Libertadores ali. E o quê acontecia? Dentro da seleção brasileira começava a era do 

Telê, principalmente o ano de 1980, o Telê foi para a seleção brasileira, houve mudança 

política na direção da CBD, foi transformada em CBF e aí entrou o Giulite Coutinho 

como presidente da CBF e o Telê passou a ser o seu treinador. No início não fui 

convocado, foi o Raul Plassmann, Carlos e João Leite, eu não estava no pessoal. Aí o 

que aconteceu, em 1980 nós fomos campeão paulista, até o final, aí disputou o 

Brasileiro, o São Paulo não fez uma grande campanha. Aí o que aconteceu? Fui passar 

as férias de dezembro no Guarujá, fiquei esquecido, e em 1980 estava começando no 

Uruguai o Mundialito, que foi um campeonato que o Uruguai fez para festejar uma data 

lá com todas as seleções campeãs do mundo. Então, na chave do Brasil ficou: Brasil; 

Alemanha; e Argentina. Na outra ficou: Itália; Inglaterra, não, a Inglaterra não veio, 

entrou Holanda no lugar da Inglaterra; e ficou mais o Uruguai na outra chave. E o que 

aconteceu? Estava no Guarujá, curtindo as minhas férias, fora de forma. Teve o jogo 

Brasil e Argentina, primeiro jogo, foi dia primeiro de janeiro o jogo, primeiro, ou dia 



Transcrição                                                                                        

 

 40 

dois de janeiro, foi em um domingo que caiu e eu na segunda-feira teria que voltar ao 

São Paulo, que estava a um mês de férias, porque começava a preparação para a 

temporada. Aí estou assistindo o jogo Brasil e Argentina, acho que foi um a um, e o 

Carlos que era o goleiro titular naquela época lesionou o cotovelo. Eu assistindo o jogo 

na minha sala lá: “Chama o Waldir, chama o Waldir...” “Tá, chama o Waldir, o Waldir 

já foi. Está bom.” [Risos] Aí o que aconteceu, aí acabou o jogo, seis horas da tarde e tal, 

tomando banho, jantando e tal, não sei o quê. No outro dia de manhã voltei com a 

minha família para o meu apartamento aqui em São Paulo. Acabei de entrar no 

apartamento, tocou o telefone, isso já segunda-feira, o jogo foi domingo, cheguei era 

umas nove horas, porque gostava de sair cedo para não pegar trânsito e voltar, cheguei, 

acabei de entrar em casa, tocou o telefone. Aí o Roberto Silva que era repórter da 

Bandeirantes: “Oh Waldir, tudo bem?” Eu falei: “Tudo bem cara, estamos aí mais um 

ano para trabalhar no São Paulo.” “É, você está louco meu, você vai ser convocado hoje 

para a seleção brasileira, para o Mundialito.” “Ah, vai, já tem um monte...” “Não, você 

está convocado.” “Ah, está bom.” Aí acabou de desligar, ligou o São Paulo: “Oi Waldir, 

tudo bem?” “Tudo.” “Você tem que estar sete horas lá no aeroporto, na Pluna.” Que é a 

aviação uruguaia. “No balcão da Pluna tem uma passagem lá, você tem que se 

apresentar na seleção brasileira, que você foi convocado para disputar o Mundialito.” 

Estava fora de forma, passei um mês relaxado, sem nada meu. Já tinha convocado todo 

mundo, eu já tinha, não é desistido, falei: “Poxa, acho que não tenho mais chance.”  

 

F.H. – Mas você tinha essa sensação porque você já tinha participado de duas Copas, 

não tinha tido a chance como titular... Você achou que nunca mais voltaria para uma 

Copa? 

 

W.P. – O Telê começou a convocar, convocar todo mundo, menos eu. Aí o que 

aconteceu, cheguei, fui convocado, cheguei lá no Mundialito, fui fazer os primeiros 

treinos de volta na seleção brasileira, nem tinha feito pré-temporada, tudo com dor. Aí 

treinei, deu dor nas pernas em tudo, não sei o quê. Fui para o jogo contra a Alemanha, o 

Brasil ganhou de quatro a um, e eu rezando, pelo amor de Deus, para não acontecer 

nada com o João Leite, porque estava com as pernas que não agüentava nem andar, 

acho que não ia movimentar no gol: “Pelo amor de Deus vai bem!” Aí o João Leite 
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ganhou o jogo, quatro a um, fiquei no banco, foi para a decisão, o Uruguai ganhou a 

outra chave e o Brasil perdeu de dois a um. Aquela começou a preparação, quer dizer, aí 

foi um campeonato que cheguei dia primeiro, dia 12, dia 13, já estava de volta no São 

Paulo. Aí acordei um pouco, tem uma luz no fim do túnel e comecei a fazer a minha 

preparação no São Paulo um pouco mais forte. 

 

F.H. – Visando aí quem sabe... 

 

W.P. – Espera aí, pode ser que me chamem, não é? E comecei a preparar no São Paulo e 

o São Paulo fazendo um bom Campeonato Paulista em 1981, a eliminatória começou 

acho que em março, mais ou menos aí, para a Copa do Mundo de 1982. Eu comecei a 

puxar, voltar a treinar, entrar em forma o mais rápido possível e estar bem, e quando 

teve a primeira convocação para a eliminatória aí eu fui convocado, pelo Telê. E o 

primeiro jogo foi contra a Venezuela lá em Caracas e fui o titular da partida, aí joguei 

todos os jogos amistosos, menos contra a França, até o término da Copa de 1982. Então, 

eu comecei a visualizar como titular, ter oportunidade e disputando eliminatória com 

Bolívia, com Venezuela. E a gente foi jogar na Bolívia, na altitude lá, a gente sofreu 

bastante, ganhamos de dois a um, e depois de dez minutos o time nosso começou a 

cansar e eu apareci no jogo duas, três vezes sozinho com o atacante deles, acabei 

fazendo as defesas. E comecei a firmar dentro da seleção brasileira. Até chegar a 

excursão de 1981, em que o Brasil foi para a Europa e a gente teve o jogo contra a 

Inglaterra lá em Wembley, nós ganhamos de um a zero, gol do Zico, foi o primeiro time 

sul-americano que ganhou em Wembley, que hoje já não existe mais, foi destruído, mas 

era o templo do futebol. Era considerado o maior palco em relação à expectativa do 

futebol mundial e nenhuma equipe sul-americana tinha ganhado lá, nós ganhamos de 

um a zero. Fui muito bem, principalmente falavam que o time inglês jogava bastante 

bola cruzada lá e eu saía bem nas bolas cruzadas. E aí fomos para o segundo jogo contra 

a França, e eu não joguei, jogou o Paulo Sérgio, o Carlos, é o outro, o terceiro goleiro, 

que era da Ponte. 

 

F.H. – Foi uma opção do Telê mesmo. 
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W.P. – Foi uma opção. Aí jogou o Paulo, o Brasil ganhou de três a um da França e 

nessa excursão aí teve o jogo contra a Alemanha em Stuttgart, em que voltei como 

titular e nesse jogo também o Brasil ganhou de dois a um. Houve a penalidade máxima 

contra o Brasil, que o Brait foi bater, e ele bateu a primeira e eu peguei, o juiz mandou 

voltar, ele bateu a segunda e eu também peguei. Aí veio o repórter brasileiro perguntar 

para mim o que é que falei para o alemão. Eu falei: “Sei lá o que falei, ele não vai 

entender nada.” [Risos] 

 

F.H. – Mas rolou uma catimba ali também? 

 

W.P. – Não, eu adiantei no primeiro pênalti, adiantei e consegui defender, me mexi, e 

no segundo o juiz, pegou, ele não ia mandar voltar, aí depois tive que responder: “O que 

você falou para o alemão?” “Não falei nada, vou falar o quê? Não falo alemão.” [Risos] 

Entendeu? Então, a partir dali foi a minha fixação como titular da seleção brasileira na 

Copa do Mundo de 1982. 

 

F.H. – E começava a se desenhar um time... 

 

W.P. – Um time praticamente que ia revolucionar, que até aquele tempo ali nós 

tínhamos só tido a Holanda em 1974, porque a Holanda não fez esse tipo de futebol na 

Argentina em 1978. Então surgiu a seleção de 1982, que hoje é decantada por todo 

mundo, pela estatística da Fifa é um dos dez times melhores do mundo que foi formado, 

foi essa equipe de 82, não é, que tinha Zico, Sócrates, Falcão, Éder, uma série de 

jogadores aí de quilate maravilhoso. E essa seleção se aprimorou com os amistosos e a 

gente passou dentro da seleção brasileira, a seleção não perdeu nenhum jogo e mostrou 

uma capacidade, e a confiança do povo brasileiro foi muito grande, por nós termos 

perdido da Itália, foi uma decepção. E aí nós fizemos toda a preparação com jogos 

amistosos, ficamos na Toca da Raposa 40 dias, embarcamos para Portugal, ficamos 

mais 30 dias em Portugal fazendo treinamentos e jogos corriqueiros ali contra equipes 

de Portugal e depois nós fomos para Espanha. Aí ficamos treinando na Espanha 15 dias 

antes de começar a Copa do Mundo, até chegar o nosso jogo contra a Rússia e o jogo 

contra a Rússia foi um jogo, como era primeiro jogo da Copa do Mundo, foi um jogo 
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meio tenso, meio preso e eu acabei tomando um gol. A torcida realmente pegou no meu 

pé, que foi frango meu, a bola passou no meu braço aqui e acabou entrando. A Rússia 

fez um a zero, foi um jogo difícil por ser Copa do Mundo, por ser início de campanha e 

a necessidade do Brasil ganhar o jogo. Virou zero a zero, um a zero para a Rússia, foi, 

até que chegou um gol do Éder, dois gols, teve um gol do Éder e depois outro gol em 

que o Falcão abre a perna e o Sócrates fez o segundo gol. Então, ali a seleção encorpou, 

eu sofri a pressão toda da imprensa toda por ter sofrido um gol. 

 

F.H. – Mas você lembra por quê? Falha acontece, não é? 

 

W.P. – A bola bateu, eu esperava no peito, você vê, estou esperando a bola, a bola 

parece que pega outro rumo e vai para lá. A bola viria no meu peito, veio no braço aqui, 

só que quando ela bateu pegou outra velocidade e acabei tomando um gol ali e fui 

crucificado. 

 

F.H. – Você se abateu muito? 

 

W.P. – Não, não me abati porque é o tal negócio, o goleiro tem que estar preparado para 

você tomar gol fácil e difícil, é um gol. O que importa, às vezes, depende da situação é a 

próxima defesa que você faz, porque se você toma um segundo gol, dois a zero, a coisa 

complica, a coisa fica feia. Então, você tem que o mais rápido possível, você tem que 

voltar ao teu normal, mexe porque você está querendo estrear, fazer uma boa campanha, 

fazer uma boa performance, mostrar para o povo. E o povo brasileiro, todo mundo 

confiando, assistindo televisão, vendo e você toma um gol daquele. Então, você tem que 

balançar a sua cabeça e no minuto seguinte você já tem que estar frio de novo, para 

poder enfrentar o jogo em si. Lógico, porque aí a responsabilidade aumenta você não 

pode tomar gol, se tomar o segundo gol... Então cria realmente uma coisa. Aí quando o 

Sócrates fez o gol aos 43 minutos do segundo tempo, fez dois a um, aliviou aquela parte 

ali e o Brasil ganhou o jogo. Foi um jogo tenso, difícil, porque estreia de Copa do 

Mundo tem a sua maneira de enfrentar, porque é necessário o Brasil começar bem e 

ganhar o jogo. Fomos para o segundo jogo, que foi contra a Escócia, mudamos de 
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campo, jogamos no campo de Sevilha, fomos para o campo do Betis10, nós estávamos 

em Sevilha, e o Brasil ganhou de quatro a um da Escócia, a Escócia fez um gol logo na 

frente também. 

 

F.H. – Saiu ganhando. 

 

W.P. – É, aí o Brasil começou a impor o seu futebol, impor a sua alegria do futebol, fez 

quatro gols, inclusive um a bola saiu comigo na mão, passou com o Leandro, teve 11 

toques só de jogador brasileiro, sobrou para o Éder lá na ponta esquerda, o Éder cobriu 

o goleiro. Foi um gol aí que saiu comigo a bola e o Éder fez o gol, a Escócia não relou 

na bola. 

 

F.H. – Do goleiro ao ponta-esquerda. 

 

W.P. - Do goleiro ao ponta-esquerda. Aí, a partir daí, começou a brilhar e ver um 

futebol diferente, um futebol técnico, que foi aquela seleção. 

 

F.H. – E o grupo se sentia com essa motivação, essa motivação toda fazia parte, o grupo 

era unido?  

 

W.P. – O grupo era unido, a brincadeira, a concentração da gente lá era maravilhosa, 

não houve problema nenhum nesse sentido. Aí fomos para o jogo da Nova Zelândia, 

que o Brasil ganhou de quatro a zero. E o Brasil se classificou ganhando os três jogos e 

praticamente começou... O Brasil ter feito três jogos, dez gols, toda a imprensa começou 

a ficar em cima daquele time, porque aquele time também já tinha sido observado nos 

outros jogos que jogaram anteriormente, nos amistosos, na excursão e era um time 

realmente que jogava diferente, tinha um futebol técnico diferente que nós não vimos 

em coisa nenhuma na Copa do Mundo depois disso. 

 

F.H. – Você falou que eram grandes jogadores, mas e a participação do Telê nessa 

preparação, você via muito, o esquema era dele mesmo? 
                                                
10 Real Betis Balompié. 
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W.P. – O esquema era do Telê e o grande problema... O Telê é treinador que exige que 

você sinta os seus defeitos e procure treinar para corrigi-los, quanto mais você fizer 

melhor é. Ele tinha um grupo de jogadores, tinha quatro jogadores de qualidade técnica: 

Falcão, Zico e Sócrates... Qualidade grande, tecnicamente grande, e ele montou um time 

realmente que jogou futebol alegre, futebol para frente, futebol de gols. Teve uma 

influência muito grande por parte dele e ele realmente cobrava muito, principalmente 

dos treinamentos de todos, não tinha regalia para ninguém. 

 

F.H. – Era duro mesmo. 

 

W.P. – Aí fomos para a segunda fase, que aí mudou o tipo de disputa, ao invés de 

quatro equipes ficou três.  

 

F.H. – Grupos de três. 

 

W.P. – É. A nossa chave ficou: Itália; Brasil; e, novamente, Argentina no meio. E aí 

começou a fase final, nós ficávamos concentrados, não fomos assistir nenhum jogo da 

Copa do Mundo. 

 

F.H. – Só na TV. 

 

W.P. – É. E justamente a primeira partida entre esses três que teve foi Itália e Argentina 

e nós fomos ao campo assistir, que a gente viu o jogo e talvez aí o Brasil se descuidou 

um pouco nisso, a Itália ganhou da Argentina por dois a um. A Argentina teve duas ou 

três bolas na trave, dominou a Itália, mandou no jogo e a Itália ganhou de dois a um. Aí 

o outro jogo foi Brasil e Argentina, foi uma partida, por exemplo, mais difícil, foi uma 

partida de clássico, foi uma partida, por exemplo, da minha atuação, foi a melhor da 

Copa do Mundo. 

 

F.H. – Daquele grande time. 
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W.P. – Grande time, fiz duas ou três defesas, cabeçada do Passarella, cabeçada do 

Maradona, sabe, foi um time, e foi onde que eu realmente apareci durante a Copa do 

Mundo, foi esse jogo com a Argentina. O Brasil fez três a um, ganhou o jogo 

tranquilamente e íamos para o jogo da Itália. Três a um no placar deixou a gente assim 

meio eufórico, porque o time jogou muito bem e como nós tínhamos visto a Argentina 

mandar na Itália... Mas perdeu o jogo por dois a um, talvez a gente descuidou um pouco 

na preparação que tinha a equipe contra a Itália. 

 

F.H. – E porque a Itália também tinha tido uma primeira fase muito ruim. 

 

W.P. – Muito ruim. Então, o que é que deu a impressão, que a gente ganharia a qualquer 

momento, talvez aí o Brasil errou. Nós erramos. 

 

F.H. – Vocês entraram um pouquinho empolgados demais? 

 

W.P. – Não, talvez a certeza que iria ganhar da Itália. Aí começou o jogo contra a Itália, 

que foi considerado pela imprensa espanhola uma decisão da Copa do Mundo. A Itália 

fez um a zero, o Brasil empatou, a Itália fez dois a um, o Brasil empatou e já no 

segundo tempo, 30, 28 minutos, fez três a dois em um lance de escanteio que o Junior 

ficou parado, parecia que estava dando impedimento no Paulo Rossi. Foi atrás do Paulo 

Rossi, porque ele fez três gols, os três gols foram dele, e o Brasil saiu fora. É gozado o 

sentimento disso daí, porque é um negócio assim tão rápido, acabou o jogo você acha 

que tem mais, você não acha que está fora. Até cair a ficha que você está fora da Copa 

do Mundo é um negócio difícil, até esfriar a condição do jogo: “Poxa, nós estamos fora. 

Perdemos de três a dois para a Itália.” Entendeu? Eu, por exemplo, na minha partida, fiz 

39 partidas na seleção brasileira, o único jogo que perdi foi contra a Itália. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 2] 
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F.H. – Você estava falando de como esse momento é, você sai de tamanha euforia, uma 

expectativa enorme e em tão pouco tempo... 

 

W.P. – Você vai lá para baixo e você realmente sente muito porque é a consagração 

daquilo, da carreira do jogador, que é ser campeão do mundo e a gente tinha a certeza 

que aquela equipe buscaria e seria campeã naquele ano de 1982. 

 

F.H. – E a volta?  

 

W.P. – É, aí chegamos na concentração todo mundo triste, todo mundo chateado pela 

perda da classificação e a Itália foi para a final e foi campeã depois. 

 

F.H. – Tiveram falhas bem individuais que ficaram muito marcadas, não só como a 

saída do Junior, mas o Cerezo também. 

 

W.P. – O Cerezo no segundo gol, ele realmente foi passar a bola, colocou no pé do 

Paulo, o Paulo driblou o Luizinho e ficou cara a cara comigo, chutou e fez o gol. Esse 

tipo de situação, aliás, um jogo de futebol é feito de acertos e erros, não é? A equipe que 

erra menos acaba levando vantagem e a que acerta mais normalmente é a que ganha o 

jogo. Infelizmente foi um jogo atípico, um jogo que se jogasse novamente com a Itália a 

gente não perderia, talvez a situação, o momento, e foi ali que a Itália realmente cresceu 

dentro da competição e foi campeã do mundo. 

 

C.B. – E tinha algum jogador líder, que tentou colocar o time para cima? 

 

W.P. – Tinha o próprio Zico, Sócrates, Oscar, mas dentro do campo, às vezes, você não 

tem... A gente tenta realmente buscar força para fazer virar o jogo, empatar, o Brasil 

teve oportunidade de empatar o jogo três a três, empatava três a três a classificação era 

do Brasil. O Brasil teve uma cabeçada do Oscar, teve um chute do Zico, teve a 

oportunidade, o Brasil não se abateu até o final do jogo, o Brasil foi para a luta, é uma 

das fatalidades do futebol que, às vezes, acontece em determinado grupo. 
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F.H. – Junto com a final da Copa de 1950 e esse momento de 1982, talvez sejam esses 

momentos os mais marcantes que sempre voltam na imprensa, voltam para o torcedor. E 

para vocês como jogadores, volta isso às vezes?  

 

W.P. – Volta porque, entenda bem, se a gente pensar no poderio daquela equipe, é uma 

equipe que deveria ser campeã do mundo, como o Brasil em 1950, mas aí é o tal 

negócio, é justamente onde todo mundo acha que vai ser campeão é que a coisa 

complica, não é? Lá no Brasil, Maracanã lotado, achando que o Brasil ia ganhar 

tranqüilo, perdeu por dois a um. Todo mundo deve ter achado também pela campanha 

da Itália que a gente passaria pela Itália tranqüilo, e futebol, às vezes, acontece 

determinada coisa dentro de campo que acaba tirando uma equipe de boa condição, de 

boa técnica. A própria imprensa espanhola definiu que ali terminou a Copa do Mundo, 

que o Brasil saiu fora. Aquela seleção tecnicamente foi a última revolução em termos 

técnicos, táticos, de jogo de futebol para frente, jogador, bola com toque tecnicamente 

em partida. Até hoje termina uma Copa do Mundo, todo mundo fala da seleção de 1982, 

quer dizer, nós estamos aqui em dois mil e... Indo para a Copa de 2014 e o Brasil é 

lembrado, aquela seleção brasileira de 1982 é lembrada, porque até aí não apareceu 

outra equipe que deslumbrasse, um futebol tão brilhante como foi essa daí, como foi a 

Holanda em 1974, como foi a Hungria em 1954. 

 

F.H. – São grandes seleções que não conseguiram... 

 

W.P. – Que não conseguiram o título, não é? Porque futebol além do jogo em si, existe, 

às vezes, o fator, não digo sorte, mas o fator que favorece uma equipe a ganhar da outra. 

Foi isso que ocorreu a nós no Brasil – Itália. 

 

F.H. – E quando vocês voltam. Você volta e supera rápido isso? Já volta para o São 

Paulo, vamos jogar? 

 

W.P. – Não, olha, quando voltei para o São Paulo da seleção, um abatimento realmente, 

porque pelo time que nós tínhamos nós não merecíamos estar onde estávamos. Então, 

aquilo foi um baque muito grande emocionalmente na gente, o sacrifício de um ano, 
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dois anos. Eu, por exemplo, em 1981, no ano de 1981, fiquei seis meses fora da minha 

casa só de concentração e viagem. Então, o sacrifício que a gente faz de treinamento, pô 

treinava mais do que era necessário para buscar um aprimoramento melhor, para você se 

apresentar melhor, de ter uma seleção que realmente conquistasse o título e a confiança 

da gente, de grupo de 1982, é que nós seriamos campeões. 

 

F.H. – E aí você vai ficar mais um tempo no São Paulo. 

 

W.P. – É, vou ficar mais um tempo no São Paulo e aí fomos para 1983, 1984, 

Campeonato Paulista, que o São Paulo chegou à final e perdeu as duas para o 

Corinthians. Em 1982 o São Paulo foi campeão de novo, mas em 1983 e 1984 chegou à 

final porque tinha um bom time e os dois títulos foram perdidos para o Corinthians e 

nós fomos vice-campeões. O São Paulo tinha uma grande equipe. Aí, 1984, no meio do 

ano eu saí do São Paulo. 

 

F.H. – Então, como foi essa saída, porque até aquele momento você era o jogador que 

mais tinha vestido a camisa do São Paulo? 

 

W.P. – É, eu joguei 670 partidas, mais ou menos, pelo São Paulo, tinha ultrapassado o 

Poy e os outros todos jogadores que jogaram mais, eu realmente fiz isso e tinha uma 

marca anormal, de que era um jogador realmente que tinha jogado mais com a camisa 

até ser superado pelo Rogério Ceni e hoje sou o segundo, mesmo assim eu sou o 

segundo, fico muito feliz por ter jogado tanto tempo. Olha, talvez tivesse chegado aos 

mil também se não ficasse tanto tempo na seleção. Entendeu, se você for ver aí os seis 

meses que fiquei na seleção que não jogava no São Paulo, as concentrações eram 

maiores, você vai ver que vai chegar nesse número também. Aí do São Paulo foi uma 

saída meio complicada, meio triste, porque no São Paulo eu tinha o mesmo 

comportamento que o Rogério tem em frente à equipe, eu que conversava com a 

diretoria, eu que tinha a liderança dentro do grupo de jogadores, é o que resolvia o 

problema de premiação, era o que tinha um contato com a diretoria. E fomos 

consultados pela diretoria a respeito de trazer um treinador novo, que o São Paulo 

queria fazer uma reformulação e veio pedir opinião minha e do Oscar sobre o Cilinho e 
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nós demos o nosso aval. E o Cilinho chegando ao São Paulo, o primeiro cara que 

mandou embora foi eu. 

 

F.H. – O Cilinho que você já tinha tido uma passagem. 

 

W.P. – Já tive contato na Ponte Preta. Então, o primeiro jogador que ele não queria no 

plantel era eu. Talvez, é o tal negócio, não gostasse de trabalhar com jogador com o 

maior nome no clube, com maior poder de decisão e realmente saí do São Paulo e fui 

para o América do Rio. 

 

F.H. – Você nunca chegou a conversar com o Cilinho, você nunca soube por que tinha 

isso com você até hoje? 

 

W.P. – Não, apenas falou: “Não vou contar com você, você está fora do meu esquema.” 

“Está bom.” Aí o que aconteceu? Fui para o América do Rio, sei lá, quis mudar um 

pouco, também já dez anos, quis mudar um pouco de estado, de opção. O América foi 

uma solução de emergência, não era um grande time, não era excepcional, não disputa 

título, é uma equipe do Rio de Janeiro. E pelos dez anos, onze anos, e por ele ter falado 

aquilo tudo eu falei: “Não, melhor eu sair, procurar minha vida em outro lugar e tocar 

meu barco, não é?” Aí fui para o Rio, para o América, e o São Paulo ficou de 1984 até o 

Gilmar Rinaldi chegar, passaram oito goleiros depois de mim e nenhum ficou titular. 

 

F.H. – Devia haver uma cobrança da torcida. 

 

W.P. – Não, da torcida não, porque goleiro é uma posição de confiança da diretoria, da 

torcida, do treinador, de tudo, é uma posição realmente de confiança do treinador, e 

depois que saí no São Paulo passou cinco, seis goleiros lá nenhum deu condição até 

chegar o Gilmar Rinaldi, que foi campeão em 1985. Aí fui para o América. No 

América, onde sofri, quer dizer, pela primeira vez na vida não recebi salário. [Risos] 

Atrasado. 

 

F.H. – Era o Castor lá? 
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W.P. – Não. Era um pessoal, agora também não me lembro. E lá no América fiquei lá, 

recebia um mês, no outro mês não e não sei o quê, e nesse intermédio fiquei seis meses 

só no Rio. Para mim foi muito bom, talvez pelo desgaste da Copa do Mundo, pelo 

desgaste da luta de dois, três anos você trabalhando, lutando, para ter, para chegar à 

condição, porque é uma coisa muito difícil você chegar a uma seleção brasileira e ter a 

condição de titular, ainda mais para goleiro. O goleiro é uma posição que a crítica 

realmente exige uma perfeição onde que não existe. O goleiro é uma posição difícil, 

porque você luta contra o objetivo maior do futebol que é o gol, se ficar zero a zero, 

zero a zero não tem graça nenhuma, então é difícil. E realmente fui para o América, 

fiquei, fui considerado, mesmo disputando pelo América, um dos melhores goleiros do 

carioca e o Guarani se interessou por mim. 

 

F.H. – Campinas de novo. 

 

W.P. – Volto para o Guarani para ser rival da Ponte. Aí fiz um contrato de um ano, nós 

chegamos a disputar para o Guarani final para chegar à final. Ficamos numa partida aí 

no paulista, nós pegamos o São Paulo para decidir e o São Paulo estava com aquela 

equipe dos Menudos lá, Silas começando, Müller, essas coisas, e nós fomos 

desclassificados. Chegamos no Brasileirão, também fomos desclassificados pelo 

Atlético Mineiro para disputar o título e nós fizemos uma boa campanha, porque a gente 

tinha um time muito bom no Guarani. Nós tínhamos: Ricardo Rocha que foi da seleção 

brasileira, Júlio César que era da seleção brasileira, Gottardo que foi da seleção 

brasileira, o Neto que estava começando no futebol. Tinha o Edmar, que jogou, fez gol 

em todos, no Flamengo, fez gol no Corinthians, fez uma série de gols, nós tínhamos um 

time realmente muito bom. No Guarani fiquei um ano, aí nesse intermédio o Minelli foi 

contratado pelo Corinthians e o Carlos era titular do Corinthians. Depois que eu saí da 

seleção o Carlos passou a ser o titular da seleção, até foi titular na Copa do Mundo de 

1986 no México, e o Carlos era titular, e como o Carlos tinha que ir para a seleção e o 

Minelli precisava de um goleiro, o Minelli mandou buscar eu no Guarani e eu vim para 

o Corinthians. 
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F.H. – Outro rival do São Paulo. [Risos] 

 

W.P. – Outro rival, e fui para o Corinthians. Aí fui para o Corinthians, no Corinthians 

disputamos um brasileiro, não teve muita definição, nem chegou. Aí o que houve foi 

realmente que no Corinthians no Campeonato Paulista, o Corinthians, o Carlos era 

titular, virou o primeiro turno do campeonato paulista na lanterna do campeonato. 

Então, era uma gozação tremenda, repórter ia fazer entrevista com a gente, pegava 

aquela lanterninha do último vagão do trem e colocava em cima da mesa, foi uma coisa 

sabe. Que o Corinthians era... 

 

F.H. – Tempos difíceis. 

 

W.P. – E eu estava na reserva do Carlos nessa época. Aí caiu o treinador, entrou o seu 

Formiga, que eu já tinha trabalhado e eu tinha sido campeão com ele no São Paulo, e o 

Formiga definiu, deu uma definição e me passou a titular do Corinthians. 

 

F.H. – Enquanto o Carlos estava... 

 

W.P. – Estava na seleção e quando o Carlos voltou da seleção, o Carlos foi obrigado a 

ficar na reserva e eu que tive que jogar. O Formiga manteve, teve palavra e manteve eu 

no time. Aí de lanterna nós fomos campeões do segundo turno e fomos disputar o título 

com o São Paulo. Só que perdemos o título, o time chegou cansado já para a decisão, 

tinha que ganhar todos os jogos e aí quando entrei no time nós perdemos de um a zero 

para o Mogi Mirim e depois não perdemos mais para ninguém. Aí tinham 2.000 

corintianos, já no terceiro jogo, quarto jogo, já tinha o Pacaembu lotado, a torcida 

todinha. Então foi uma campanha brilhante que o time teve. Você vê que nós perdemos 

do São Paulo, dois a um primeiro jogo, zero a zero no segundo jogo. A torcida do 

Corinthians não saiu do estádio, começou lá gritando, o São Paulo comemorando o 

título e ela pedindo para a gente subir no campo outra vez para comemorar com o 

Corinthians. Foi uma coisa assim diferente que vi dentro do futebol. Então a torcida 

continuou aplaudindo aquela equipe embora fosse vice-campeã, mas aplaudiu aquela 
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equipe porque aquela equipe mostrou realmente o que eles gostam, garra, luta até o 

final, da maneira como o corintiano gosta. 

 

F.H. – Você sentiu essa diferença quando saiu do São Paulo e foi para o Corinthians? 

 

W.P. – Olha, tiveram duas coisas diferentes que posso falar, eu, por exemplo, vejo o 

São Paulo diferente, é um grande clube, mas é um clube, a torcida não tem, quer dizer, 

tive apoio total deles, mas é uma torcida específica que acompanha o time e tudo, mas 

ela aparece mais quando você está ganhando. A do Corinthians não, a do Corinthians se 

você cai na graça, se você joga com amor, vamos supor suando a camisa do 

Corinthians, você tem um reconhecimento da torcida muito grande. Então a diferença... 

Ela numa fase ruim, você vê, o Corinthians foi para a série B, teve um público bom, na 

hora da fase ruim aparece a Fiel, aparece muito mais do que a própria torcida do São 

Paulo. 

 

F.H. – Outra coisa, quando você ia jogar contra o São Paulo de novo, seja no Guarani... 

 

W.P. – Eu decidi título, decidi oportunidades contra o São Paulo, você tem que ser 

profissional, você tem que cuidar da sua vida. 

 

F.H. – E a torcida pegava no pé ou não? 

 

W.P. – Não, não, nem tanto, porque eu graças a Deus tinha um respeito muito grande, 

as torcidas tinham um respeito muito grande por mim por ser jogador da seleção, pelo 

trabalho que foi realizado. Então não tinha problema, porque não saí do São Paulo 

brigado com a torcida, com nada, então tinha um respeito pela torcida, mas tinha que me 

cuidar como jogador profissional. 

 

F.H. – Aí mais um pouco no Corinthians. 

 

W.P. – Fiquei dois anos no Corinthians, engraçado no Corinthians, que terminei o ano 

como titular, são coisas da vida, deixar bem esse tipo de situação, porque a vida, às 
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vezes, faz você mudar de situação ou acontece alguma coisa assim. O seu Formiga saiu 

e entrou o Jair Pereira, do Rio, eu tinha terminado o ano como titular, teria que começar 

como titular no outro ano, uma coisa normal, uma sequência normal de jogo. Aí o Jair 

falou que não queria os três goleiros no banco, tinha eu, Carlos e estava começando o 

Ronaldo. Como é que faz? Se não saio o Ronaldo não aparece também. Então, tem 

coisas na vida que a gente não tem como explicar isso e ele decidiu ficar com o Carlos e 

com o Ronaldo, eu fiz a pré-temporada junto com eles, mas já sabia. Aí fui para a 

Portuguesa de Desportos, senti muito, não queria sair do Corinthians, me dava muito 

bem lá, fui muito bem recebido, queria terminar a minha carreira no Corinthians e 

aconteceu esse tipo de situação. No Corinthians o Carlos disputou o campeonato, mas 

na hora de chegar à final machucou, entrou o Ronaldo e o Ronaldo a partir dali foi 

campeão paulista e teve seus também dez anos de Corinthians, entendeu? E aí fui para a 

Portuguesa, a Portuguesa foi um clube que não me dei bem, não me senti 

bempessoalmente, não sei por que, por que razão até hoje não sei. Nos outros clubes, 

Guarani, Ponte, até no América em que eu não recebia tive... Na Portuguesa parece que 

não encaixou. E fiquei um ano na Portuguesa, joguei algumas partidas bem, machuquei 

na Portuguesa, até tiro de meta, fui bater um tiro de meta e tive distensão, nunca tinha 

tido na minha vida. 

 

F.H. – É você não contou sobre nenhuma contusão.  

 

W.P. – Nenhuma. Não tive contusão nenhuma, tive uma distensão, fui bater um tiro de 

meta, caí de boca no chão, deu uma distensão, fiquei dois meses fora. Joguei vários 

jogos pela Portuguesa, mas não sei, não rolou, não foi, alguma coisa. 

 

C.B. – Você estava pensando em parar já? 

 

W.P. – Já estava já no finzinho. 

 

F.H. – Você estava com quantos anos nessa época? 
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W.P. – Acho que 36 para 37, parei com 38, 36 anos. Aí terminou o ano na Portuguesa, 

não renovei meu contrato e fui para o Santa Cruz do Recife, naquela época o Santa Cruz 

estava dentro das equipes grandes, fui para Recife, fui para praia, curtir um pouco, fim 

de vida, tranquilo, nordeste. Fiquei seis, sete meses também no Santa Cruz, fomos vice-

campeões lá no Santa Cruz, no Santa Cruz foi a primeira expulsão que tive na minha 

vida. [Risos] Uma expulsão armada. 

 

F.H. – Por quê? 

 

W.P. – Porque ficou Santa Cruz e Náutico para decidir o título, no intervalo do jogo 

estava garoando e normalmente quando tem garoa assim no jogo a gente o que é que 

faz, deixa uma toalha no pé da trave aqui dentro. Acabou o jogo, zero a zero, aí teve a 

prorrogação, o juiz estava perto assim: “Vamos trocar de lado.” Eu virei para pegar a 

minha toalha, quando voltei, ele, “pum”, para fora, que eu estava fazendo cera. E o jogo 

estava no intervalo, eu ia para o outro gol, quando fui correr, ele: “Você está fora.” Aí 

não pude jogar a final, o Santa Cruz foi vice-campeão, só joguei a primeira partida. 

 

F.H. – Você acha que foi uma... 

 

W.P. – Não sei, nunca fui expulso, inclusive vou deixar a declaração. Ganhei o Belfort 

Duarte, um troféu que hoje talvez não exista mais, de você ter 10 anos sem uma 

expulsão dentro de um campo e ganhei isso da CBD, recebi, tenho o diploma, tudo, que 

recebi porque nunca fui expulso na vida, somente nesse jogo que foi uma expulsão que 

se contar ninguém acredita. Dali, fiquei em Pernambuco, aí a Ponte Preta estava 

disputando a intermediária, segunda divisão lá para subir e teria que montar um time 

para disputar a série B do Brasileiro, me convidou e fui para a Ponte, para disputar. 

Eram dois times, um que disputava a coisa e o outro o Brasileiro, eu só disputava o 

Brasileiro e foi aí quando fiz essa transferência, inclusive deixa até contar alguma coisa 

a mais. Acertei com a Ponte depois que voltei do Santa Cruz, aí o presidente da Ponte 

ligou para mim e falou: “Waldir, vou estar sábado de manhã no Parque São Jorge, você 

vai lá, vou te pagar as suas luvas lá no Corinthians.” Olha só, na minha época do 

Corinthians o presidente era o Vicente Matheus, inclusive nós fomos vice-campeões e 
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tal, um negócio assim que até hoje acho bacana, um negócio que é legal para contar. Aí 

cheguei lá no Corinthians, entrei no portão, fui lá perto do ginásio estacionei o meu 

carro, o dele estava do lado, fui lá, ele fez o cheque, pequei o cheque, virei meu carro e 

fui embora. Nesse intermédio fui assistir a um jogo do Corinthians no Morumbi, e o seu 

Matheus era o presidente do Corinthians, Vicente Matheus... Fui assistir ao jogo no 

Morumbi, aí encontrei o pessoal que era amigo do Corinthians lá, segurança: “Vamos lá 

no vestiário.” Cheguei lá o Ronaldo me deu a camisa. Estou em um canto assim, aí fui 

cumprimentar o seu Vicente, ele pegou minha mão aqui e me puxou e falou assim bem 

no meu ouvido: “Da próxima vez que você entrar lá no Parque São Jorge e não ir na 

minha sala me dar a mão, nunca mais você entra no Parque São Jorge.” Entendeu? Pela 

amizade, pela coisa do jogo do Corinthians, pela atitude dele, achei um negócio assim 

de reconhecimento muito grande para minha carreira de falar isso. Como ele ficou 

sabendo que estive em um sábado de manhã para pegar meu cheque lá? Não quis 

atrapalhar, porque já não estava mais no Corinthians, ia entrar, pegar a minha coisa e 

tchau, e ele falar isso para mim no meu ouvido, dentro do vestiário do Morumbi. 

 

F.H. – Sua relação com o Vicente era muito boa, sempre foi muito boa? 

 

W.P. – Sempre foi, sempre tive esse entendimento com a diretoria, sempre foi. No São 

Paulo também tinha boa intermediação, com ele também e realmente é um fato assim... 

Aí fui para a Ponte, na Ponte começou o Brasileiro, aí nós fomos fazer um jogo contra o 

América Mineiro lá pela série B. A Ponte perdeu de quatro a zero e eu estava no gol, as 

quatro bolas que peguei foram dentro da rede, chutei para o meio do campo, já era sinal, 

voltei no ônibus, falei: “Bye, bye. Acabou o Waldir Peres do futebol.” Nunca mais 

joguei, então a partir daí eu parei, depois desse jogo da Ponte Preta. 

 

F.H. – Mas era algo que você vinha pensando? 

 

W.P. – Não, não, tomei a decisão nesse dia. Já estava com 38 para 39 anos, vamos dizer 

que eu pensava; pensar eu pensei. Entenda bem, se eu tivesse voltado, por exemplo, não 

digo o Santa Cruz, mas voltado para uma equipe que disputasse título, ou mineiro, 

gaúcho, ou de Santa Catarina, não tinha tanta expressão, mas de Curitiba, por exemplo. 
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Ali no Paraná, paranaense, o próprio campeonato no Rio em uma equipe que disputasse 

título, talvez iria mais longe, mas como você começa a ter, não aparecer esse tipo de 

oportunidade, porque vão surgindo outros goleiros, outras pessoas, a vida vai te 

mostrando você para outro lado, e o jogo em si, eu falei: “Pô, não, parei. Pelo amor de 

Deus.” E a gente quando tem um nome e vai jogar em equipes menores, é o caso do 

Santa Cruz, da Ponte, e você passa... Todo mundo acha que você vai fazer aquilo que 

você fez na seleção, que você vai fazer nos clubes, no São Paulo, e você não é assim, 

você não joga sozinho, você não está sozinho, você tem, por exemplo, no São Paulo 

teria dez, oito jogadores de melhor qualidade do que teria na Ponte, alguns começando, 

no Santa Cruz também, então a disparidade é muito grande, então você não vai disputar 

título, e esse dia que eu: “Poxa, o que estou fazendo aqui? Pegar quatro bolas na rede e 

jogar para os caras darem a saída e pegar a mala e voltar para Campinas de ônibus, 

quatro horas, cinco, seis horas de ônibus. Ah!” Eu encerrei ali. 

 

F.H. – É uma decisão difícil não é, acho que aí se pergunta: “Parei?!” E aí sua vida vai 

mudar totalmente, sua rotina de treinos. Como que é esse momento para o jogador? 

 

W.P. – Foi o seguinte, parei e resolvi parar. Não é que não senti tanto, a gente precisa 

analisar as circunstancias do mundo, o mundo caminhou, o mundo mudou, outras 

pessoas surgiram, outras coisas vieram, você tem que dar espaço. Quem quer que seja 

no mundo tem que dar o espaço para o outro que vem vindo. Isso é uma coisa que você 

tem que trabalhar, não é? E eu, graças a Deus, aí a sorte minha é o seguinte, aí eu fui 

convidado pelo São Bento de Sorocaba para ser treinador do São Bento de Sorocaba, 

quer dizer, parei em dezembro na Ponte, em janeiro já estava trabalhando como 

treinador no São Bento de Sorocaba. Trabalhei no São Bento, trabalhei na Inter de 

Limeira, que foram as duas equipes que disputaram campeonato paulista e brasileiro, e 

depois disso a minha carreira como treinador não deslanchou. 

 

F.H. – Mas você passou em vários clubes? 

 

W.P. – Passei. Asa de Arapiraca, Ferroviária...  
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F.H.- Mogi.  

 

W.P.- Mogi. Então uma série de clubes aí, Nacional, um time da capital, que não 

progrediam, não dava. É aquela mesma situação que falei, você precisa ter uma equipe 

onde você vai disputar título, onde você vai brigar, campeonatos importantes, porque as 

outras duas coisas você não passa despercebido, você não vê. É o caso do Wanderley 

Luxemburgo, é o caso do Nelsinho, que disputaram o título brasileiro, o título paulista, 

Novo Horizontino e Bragantino, um foi campeão e o outro foi vice no estado de São 

Paulo, aí você começa a ter... E realmente tive a oportunidade no São Bento, fiz uma 

boa campanha no São Bento, fiz uma boa campanha na Inter, mas não tive 

prosseguimento dentro da minha carreira como treinador, só com equipes realmente de 

uma categoria menor. 

 

F.H. – Sua última tentativa foi quando? 

 

W.P. – Ah, faz tempo já, uns quatro, cinco anos atrás. 

 

F.H. – Não é tanto tempo. E o seu trabalho com o futebol ficou só nisso, depois de parar 

como treinador? 

 

W.P. – É, tentei aí, insisti para ver se conseguia realmente dar uma seqüência melhor, 

não houve. Trabalhei no Paraná duas, três vezes, no Nacional de Rolândia, no 

Engenheiro Beltrão, não houve uma receptividade para que pudesse continuar como 

treinador. 

 

F.H. – E o futebol, não como treinador, como você acompanhou depois? Você pegou 

esse período que o Brasil ficou sem título mundial, você jogou na década de 70, 80 e 

você vai ver o Brasil ser campeão depois na década de 90. Como você acompanhou, 

como você viu essa seleção? Evolução? 

 

W.P. – É o que falei para você, de todas as Copas aí que a gente tem acompanhado e a 

última que eu joguei, não vi nenhuma seleção jogar um futebol como a seleção 
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brasileira jogou. A seleção de 1994, que foi campeã nos Estados Unidos, muita gente, às 

vezes, nem fala, relembra a de 1982 que não ganhou, relembra sim a seleção de 1994 só 

porque ganhou. Não tem outra situação em que... Aí foi a era Dunga, como dizem aí, 

que realmente tecnicamente a seleção de 1982 teve... Aí teve as outras seleções que não 

foram bem, teve a do Felipão que foi campeão, que tivemos aí uma estrela como 

Ronaldo, de estrela, um jogador realmente que praticamente definiu a Copa do Mundo, 

o Rivaldo... Então o Brasil nesse sentido... Mas não foi um time coletivo, foi um ou 

dois, três jogadores, que se sobressaíram em relação a todos os outros mais. 

 

F.H. – E os goleiros, como que você viu depois que você parou? 

 

W.P. – Olha os goleiros depois, vamos supor... Houve uma transformação muito grande 

em relação ao goleiro brasileiro, o goleiro brasileiro não era considerado nada na 

Europa, depois do Taffarel a coisa mudou de figura e a maneira de ver o goleiro 

começou a ser diferente. A aprimoração dos treinamentos foi muito maior, aí cada 

equipe começou a ter o seu treinador de goleiro específico e alguns que até jogaram no 

gol. Então, um aprimoramento em treinamento e uma maneira de analisar o goleiro. 

Hoje, por exemplo, vou ser sincero para você hoje, com todo futebol que pratiquei, hoje, 

se hoje tivesse condição, fosse fazer um teste ou no São Paulo, ou no Corinthians, ou no 

Palmeiras, ou no Vasco, não passaria. 

 

F.H. – Não? 

 

W.P. – Não, eles querem goleiro de no mínimo um 1,85m, eu tenho um 1,80m. Já nas 

equipes de base goleiro de 1,80m não serve, querem goleiro alto de 1,85m. Então, 

houve uma mudança geral da maneira de ver o goleiro. Você vê os goleiros aí de altura 

e coisa, na nossa época era diferente, os goleiros mais altos nego falava assim: “Por 

baixo era mais fácil fazer gol.” [Risos] É uma mudança geral, só que antigamente não 

tinham o treinamento que se tem hoje, específico em todas as áreas do futebol, 

principalmente tratando de goleiro. 

 

F.H. – Tem goleiros que você destaca hoje, não só no Brasil, no mundo? 
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W.P. – Olha vou falar aqui do Brasil, sinceramente vou dizer para você, pinta um ou 

outro aí, mas nós não temos um goleiro específico. Acho que o Mano Menezes, por 

exemplo, está aí lutando para achar um goleiro e não consegue.  

 

F.H. – O Júlio, você acha o quê? 

 

W.P. – Olha, o Júlio se queimou um pouco por causa da última Copa do Mundo, mas é 

um goleiro que tem experiência, não se descarta a possibilidade do Júlio. É um goleiro 

que já jogou uma Copa do Mundo, já viveu, não pode ser descartado esse tipo de 

situação. Surge quem? O goleiro do Botafogo. Outra coisa que eu acho, por exemplo, 

não é: “Ah, você fala da sua época, que na sua época era assim.” É a mesma história de 

sempre, mas a gente decidia jogo, o goleiro decidia jogo. Hoje você vê jogos e jogos, 

você não vê o goleiro decidir um jogo, é muito pouco, quer dizer, antigamente iam 20 

bolas no gol, hoje vão duas três por jogo. Você fazia quatro, cinco defesas maiores, hoje 

não. Mudou a maneira, a técnica, mudou a tática do futebol, prevaleceu mais a 

marcação, prevaleceu mais defensivamente e antigamente não existia o defensivo, 

existia o ofensivo. Então, isso também vem fazendo assim. Agora, falaram do Fábio do 

Cruzeiro, que não atravessa boa fase, falaram do goleiro do Grêmio, também a gente 

não vê. Então você vê que realmente nisso daí a gente não está assim... Na última 

partida contra o Gabão teve esse menino aí Daniel, que jogou, também não tem um 

histórico que a gente possa... 

 

F.H. – Confiar assim. 

 

W.P. – Entendeu? O goleiro do Santos começou bem, um jovem, vai ter oportunidade 

para ter... O goleiro do Corinthians não dá confiança para chegar a campeão, embora 

tenha toda a capacidade de ser. O Palmeiras com a saída, praticamente fim de carreira, 

Palmeiras e São Paulo, do Ceni e do Marcos, estão tentando buscar substitutos à altura. 

No Rio a gente não tem muita coisa, goleiro do Fluminense terrível, do Vasco é terrível, 

Felipe é o único que tem mais conhecido, mas também tem seus altos e baixos. Então, a 

posição realmente é que nós não temos para frente talvez um ídolo para se marcar como 
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um Taffarel, que foi um ídolo da seleção brasileira, que disputou Copa do Mundo, foi 

campeão e em clubes também nós não vamos ter um Rogério Ceni e não vamos ter um 

Marcão por muito tempo aí. 

 

F.H. – Você ainda assiste futebol, torce? 

 

W.P. – Assisto e ultimamente estava comentando os jogos pela Sportv e pelo Premiere.  

 

F.H. – Ah, é verdade. 

 

W.P. – Estava comentando alguns jogos, já parei, faz uns dois meses que não estou 

fazendo mais, e acompanho futebol, assisto no domingo, assisto na coisa... 

 

F.H. – Ainda torce, consegue? 

 

W.P. – Sabe, negócio de torcer não, a gente procura... Tenho sentimento pelo São 

Paulo, mas gosto também do Corinthians, pela maneira que eu fui tratado no 

Corinthians, vejo, assisto a Ponte, o Guarani, acompanho o Santa Cruz, que agora está 

lá na série B, lá em baixo. 

 

C.B. – Está na C. 

 

W.P. – É, passou. 

 

F.H. – Vai voltar. 

 

W.P. – Entendeu? Então a gente acompanha para ver o resultado, às vezes, uns times aí 

que a gente acompanha, acompanha o campeonato da série B aqui do Brasil, da série B 

do Brasileiro, do estado de São Paulo, a dois, a três, para ver as equipes como é que 

estão. Então eu acompanho muito futebol, vejo, assisto jogos. Outro dia precisei assistir 

no multi-jogo quatro partidas numa só, que tinha que escolher um goleiro para escrever 

a coluna no Lance, qual era a muralha do domingo, entendeu? Aí o Denis fechou o gol 
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contra o Vasco, foi naquele dia, e eu praticamente fiz a coluna para eles lá em relação a 

isso, mas assisti quatro jogos ao mesmo tempo. [Risos] Mas a gente assiste, acompanha, 

eu gosto, não é? É um negócio que eu gosto. 

 

C.B. – Waldir fala para mim, qual que você acha que foi a melhor defesa que você fez 

na sua carreira, ou, a mais importante? 

 

W.P. – Olha, sabe o que acontece, teve partidas realmente excepcionais, defesas 

excepcionais. Vamos dizer assim, a penalidade máxima do jogo da Alemanha, das 

decisões do São Paulo, foram um ponto importante, mas no jogo Brasil e Alemanha que 

teve no Maracanã, fiz uma defesa contra a Alemanha aos 42 do segundo tempo, que a 

bola bateu no calcanhar do jogador da Alemanha e foi para trás. Dei um salto e dei um 

tapa na bola e praticamente quase fiquei reto na altura da trave, entendeu? Então foi 

uma das defesas assim... Mas teve defesas excepcionais aí durante a campanha, que se a 

gente for descrever isso daí, são 22 anos jogando futebol, se você tirar aí um ano, dois 

anos na reserva, são 20 anos de futebol jogando todo domingo e toda quarta-feira. Teve 

grandes defesas, teve falhas, teve frango, teve tudo que tinha direito, a gente teve, mas 

reputo os pênaltis e essa defesa contra o jogo com a Alemanha. 

 

F.H. – Então, para finalizar, a gente vai agradecer muito o seu depoimento, e o que a 

gente tem perguntado para todos os com que estamos fazendo entrevista é sobre 2014. 

Você que participou de três Copas do Mundo, qual é a expectativa que você consegue 

ter não só da seleção, do futebol, mas também da organização desse processo que o 

Brasil vai passar aí? 

 

W.P. – Olha, acho que o Brasil em termos de organização está sofrendo muito e está 

atrasado muito, os estádios não estão prontos, aeroportos estão na mesma situação, com 

todo mundo cobrando uma posição e nós estamos aí já em final de 2011, a Copa já se 

torna mais perto, 2014. Acho que o Brasil tem que correr nesse sentido, tem que 

realmente fazer um mutirão para poder resolver esse tipo de situação. Agora, jogando 

aqui no Brasil a expectativa de o Brasil conquistar o título é muito grande, não é? É 

muito grande porque as equipes europeias, em alguns jogos, em alguns lugares como 
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Natal, como Recife, não sei se vão aguentar o tipo do calor, o tipo de horário que vão 

jogar, vai ser desgastante muito para a equipe européia. Se jogar aqui, em Porto Alegre, 

jogar em Curitiba, para eles está bom, porque vai ser uma época de frio também. Agora, 

lá no norte a coisa muda de figura. 

 

F.H. – Em Manaus. 

 

W.P. – Em Manaus, então, não tem jogo assim. Então, às vezes, muita seleção, muita 

coisa, vai chegar desgastada em termos de Copa do Mundo, o Brasil tem toda chance. 

Estamos vendo o trabalho do Mano aí, não tem uma definição, está tentando achar 22 

jogadores, talvez ele esteja mais preocupado com o negócio da Olimpíada ano que vem, 

e se preocupará com a seleção a partir disso. O Brasil tem grandes jogadores que podem 

fazer uma Copa do Mundo. Tem o Neymar que está começando a explodir, tomara que 

exploda dentro de uma Copa do Mundo, não fazer, por exemplo, a esperança de todos 

os argentinos em cima do Messi, não conseguiu, as esperanças todas em cima do 

Neymar, que se não for campeão também some. Porque o futebol no Brasil quando 

disputa Copa do Mundo é ser campeão, campeão, segundo, terceiro, aí não vale nada, é 

campeão. 

 

F.H. – E ainda no Brasil. 

 

W.P. – Além disso, no Brasil. O Brasil tem que estar preparado, que não vai ganhar 

todos os jogos, vai ter dificuldade, voltando a falar de Alemanha, voltando a falar de 

Itália, voltando a falar de Argentina, voltando a falar de uma França, de uma Holanda, 

que foi muito bem contra a Espanha, perdeu o título ano passado, que são seleções que 

apresentam um grande futebol. O Brasil tem que dar uma modificada em todos os 

sentidos para ir com tudo para ganhar, o que não vai ser fácil. 

 

F.H. – Bom, acho que é isso. Então, muito obrigado Waldir. 

 

W.P. – Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar, de falar da minha 

vida, de toda a situação. Acho que esse objetivo de vocês de conversarem com todos os 
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jogadores da seleção brasileira que disputaram Copa do Mundo, vocês vão ter histórias 

maravilhosas, diferentes de todo mundo, da maneira de ver de todo mundo e realmente é 

um sucesso, espero que vocês aí continuem com esse trabalho sempre. Muito obrigado. 

 

C.B. – Também! 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

    

  

 


