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 Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: Wilson Piazza 

Local da entrevista: Museu do Futebol, São Paulo 

Entrevistadores: Theo Ortega (Museu do Futebol/SP), Clarissa Batalha (Museu do 

Futebol/SP)  

Câmera: Eduardo Ferraz 

Duração: 4h 2min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista: 15 de setembro 2011 
 
1º Bloco: Origens familiares; infância em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e 
aproximação com o futebol; o preconceito com o futebol; a primeira convocação para 
Seleção Brasileira, em 1967, a “Seleção de Novos”; o momento em que conheceu sua 
esposa, Margot Piazza. 
 
2º Bloco: O tempo do futebol amador; a ida para Belo Horizonte para  realização dos 
estudos ,em 1954; os festivais dos times amadores; a consonância entre o futebol e o 
trabalho. 
 
3º Bloco: O primeiro emprego na firma chamada Flex Solas; o futebol juvenil; o time 
amador da Flex Solas; a responsabilidade em relação ao trabalho; o campeonato 
comerciário do Serviço Social do Comércio (SESC) em 1959. 
 
4º Bloco: A necessidade de equilíbrio na carreira de futebolista; o campeonato do 
SESC; o convite de Mário Celso de Abreu para integrar o time juvenil do Esporte 
Clube Renascença; as condições do futebol na época; a entrada no Renascença. 
 
5º Bloco: O primeiro rádio da família; o acompanhamento do futebol através do 
rádio;  a profissionalização no Renascença; a relação da família com a atuação no 
futebol; a profissionalização na carreira de futebolista nas décadas de 1950, 1960, e 
1970. 
 
6º Bloco: O sobrenome Piazza e a consolidação da carreira; a passagem do 
Renascença para o Cruzeiro Esporte Clube; a saída da empresa Flex Solas e a entrada 
no Banco Mercantil. 
 
7º Bloco: O treinador Mário Celso de Abreu e a entrada no Cruzeiro; a entrada como 
titular no Cruzeiro; a opção pelo sobrenome Piazza enquanto nome de carreira. 
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8º Bloco: O sobrenome Piazza e a carreira;  a consolidação do sobrenome Piazza 
enquanto nome artístico. 
 
9º Bloco: O Cruzeiro e o Campeonato Mineiro de Futebol de 1965; a ascensão do 
Cruzeiro no cenário do futebol brasileiro nos anos de 1960; a projeção do Cruzeiro 
em nível nacional e internacional; a importância da criação do Estádio Governador 
Magalhães Pinto (Mineirão); o tempo da camisa “virgem” no futebol; a dedicação do 
jogador a seu time; a importância das torcidas nos estádios. 
 
10º Bloco: O campeonato da Taça Brasil de 1966 pelo Cruzeiro; a final contra o 
Santos Futebol Clube; a posição ofensiva dos times; a atitude do desarmador dentro 
do campo. 
 
11º Bloco: Treinamentos para a Copa do Mundo de 1970; os jogos importantes da 
Taça Brasil de 1966. 
 
12º Bloco: A convocação para a Seleção Brasileira em 1967; o campeonato da Taça 
Rio Branco, sob o comando de Aymoré Moreira; excursões internacionais. 
 
13º Bloco: A posição de capitão do time do Cruzeiro na Copa Rio Branco; a seleção 
de 1966 e o fracasso do campeonato mundial; a escalação para as seleções. 
 
14º Bloco: O futebol defensivo no Cruzeiro; a vontade de jogar na posição de meio-
de-campo na Copa do Mundo de 1970; a mudança do técnico João Saldanha para o 
Mário Zagallo; a escalação do time de 1970 realizada por Zagallo. 
 
15º Bloco: A técnica de Zagallo na gestão da Seleção Brasileira; a atuação da defesa 
do time na Copa de 1970; o respeito aos adversários; diferenças entre as seleções de 
1970 e 1982. 
 
16º Bloco:  A interação em campo entre os jogadores na Copa de 1970; a estreia 
contra a Tchecoslováquia na Copa de 1970; os jogos contra a Inglaterra. 
 
17º Bloco: A Copa do Mundo de 2014 e a preparação da Seleção Brasileira; a 
preocupação com a necessidade do título na Copa de 2014; a recepção da torcida 
mexicana em relação à Seleção Brasileira de 1970; a euforia em relação ao 
campeonato da Copa de 1970; o apoio dos mexicanos à Seleção Brasileira. 
 
18º Bloco: Percepções acerca do regime militar de 1964; o futebol durante o regime 
militar brasileiro; a ausência de “consciência política” dos jogadores em relação à 
situação política do Brasil; 
 
19º Bloco: A volta para o Brasil após a Copa de 1970; a atuação na política pelo 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB); a regularização da profissão de 
futebolista. 
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20º Bloco: Os projetos realizados na Federação das Associações de Atletas 
Profissionais (FAAP); o apoio político ao atleta profissional durante o regime militar 
e na atualidade; a assistência complementar ao atleta profissional; a garantia de 
direitos aos ex atletas.  
 
21º Bloco: O convite do MDB para concorrer ao cargo de vereador; os projetos 
durante a carreira de vereador. 
 
22º Bloco: Avaliações acerca da Copa do Mundo de 1974; a diferença da atuação 
brasileira em 1974 para a atuação em 1970; a falta de preparação em 1974 para vencer 
a Copa do Mundo. 
 
23º Bloco: O término da carreira no futebol; a necessidade de reconhecimento dos ex 
jogadores; as contusões no fim da carreira; a dedicação ao Cruzeiro no final da 
carreira; o fim da carreira no Cruzeiro. 
 
 


