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Theo Ortega – Primeiramente, quero agradecer muito a sua presença, Piazza. Nós estamos 

muito gratos por você ter aceito o nosso convite, de vir até o Museu do Futebol. É uma honra tê-lo 

aqui hoje. De início pedimos que você diga o seu nome, sua data e local de nascimento e conte um 

pouquinho do começo da sua vida. 

 

Wilson Piazza – Theo e Clarisse, eu gostaria, também, de agradecer a oportunidade, essa 

valiosa oportunidade. Porque isso representa um avanço muito grande dentro do aspecto cultural 

brasileiro, e faço isso com muito prazer. Meu nome é Wilson da Silva Piazza, nascido em Ribeirão 

das Neves, cidade que, hoje, faz parte da grande BH, em 25 de fevereiro de 1943. 

 

T.O. – Conte para a gente um pouco da sua família, desse começo de vida. 

 

W.P. – Meu pai foi... Infelizmente meus pais são falecidos. Meu pai, José Piazza, minha mãe 

Regina da Silva Piazza, meu pai foi guarda penitenciário. Lá em Ribeirão das Neves tem a famosa 

Penitenciária Agrícola de Neves, a PAN. Como também próximo, ainda no município tem a 

[inaudível]. Infelizmente a cidade onde eu fui criado... Apesar de que, na época em que eu era 

garoto, já existia o presídio. Mas um sistema prisional completamente diferente, aquele que dava 

oportunidade do preso, do indivíduo realmente pagar aquilo que cometeu contra a sociedade e, 

depois, reintegrar-se à própria sociedade, como cidadão útil, cidadão de bem. E, nesse tempo, eu 
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convivi muito no meio dos presidiários. Comecei a jogar futebol, tendo a oportunidade de jogar... E 

meu pai, também jogava no time da penitenciária, dos funcionários, como também jogava no time 

da cidade. Que era chamado de Ipiranga, antes Estrela, depois Ipiranga. E eu gostava... Não sei se 

porque o meu pai estava jogando... Eu gostava de ir a campo, campo amador, não é? E daí, nasceu a 

vontade de um dia jogar futebol, como é de toda criança. Mas eu não podia imaginar, naquele 

mundo pequeno onde fui criado, onde nasci, que fosse dar passos tão largos para uma vida dentro 

do futebol, e dentro da própria sociedade brasileira. 

 

T.O. – Tinha algum tipo de preconceito? 

 

[ENTREVISTA INTERROMPIDA] 

 

T.O. – Interessante, a gente não soube disso, a gente faz uma pesquisa anterior, e a gente não 

soube que seu pai trabalhava e jogava na penitenciária. 

 

W.P. – É, tem uma coisa interessante na minha vida, é a história do Piazza, não é? Porque eu 

era Wilson, depois veio o Piazza. Depois eu posso contar isso, também, que é bastante interessante. 

Naturalmente, que, depois, se ficar longo, vocês... 

 

C.B. – Não, mas a gente gosta que seja longo mesmo. 

 

T.O. – A gente quer saber de tudo, não só o que os jornalistas perguntam. 

 

W.P. – Falar todos os pontos e vírgulas... 

 

Clarissa Batalha – É, a gente gosta de muita história. 

 

W.P. – É, depois vocês tiram... É o que eu falo: Tira o que tiver de bom, e joga o resto que 

sobrar fora. 

 

T.O. – Então, você estava falando da sua vida em Ribeirão das Neves, do seu pai que jogava 

na penitenciária, que trabalhava lá... Não tinha preconceito com o futebol? 

 

W.P. – Eu sou do tempo, eu falo, eu sou do tempo que minha mãe dizia assim: “Meu filho, 

larga essa bola e vai estudar”. Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo, ainda, da camisa virgem do 
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clube, só tinha o distintivo do clube, não tinha o marketing esportivo, não tinha nada disso. Então, 

existia um preconceito muito grande com relação ao jogador de futebol. Isso eu passei, eu mesmo 

passei na minha vida. Com, ainda, graças a Deus, a minha atuação esposa... Que são quarenta e um 

anos de casado, logo depois da Copa do Mundo de 1970, em agosto de 1970 eu contraí núpcias e 

estou aí com a companheira que é a Margot, até hoje. E, nessa época – eu a conheci em 1967 – foi 

tudo por causa do futebol, quando eu conheci a minha esposa. Por ter jogado na Seleção Brasileira, 

pela primeira vez em 1967, a chamada “Seleção de Novos”, depois que o Brasil perdeu, 

infelizmente, a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Não conseguiu passar da primeira fase, 

resolveu criar em 1967, a “Seleção de Novos” em que o treinador foi o Aymoré Moreira. E, aí, foi 

convocada a “Seleção de Novos”, e como  o Cruzeiro, daquela época, tinha desbancado, um pouco, 

o Santos dentro da Taça Brasil de 1966, onde o próprio Museu está hoje instalado, do Futebol 

Brasileiro, que é o Pacaembu. O Cruzeiro, então, conseguiu ganhar uma projeção muito grande, e, 

com isso, nós tivemos a oportunidade de sermos convocados para a Seleção Brasileira, pela 

primeira vez em 1967, a chamada “Seleção de Novos”. E, fomos disputar a Taça Rio Branco, no 

Uruguai, sob o comando do técnico Aymoré Moreira. Foram três partidas contra a Seleção do 

Uruguai. A Seleção... A base, naquele momento, foi do Cruzeiro, campeão da Taça Brasil de 1966. 

 

T.O. – Cinco ou seis jogadores, não foi? 

 

W.P. – Seis jogadores que eu recordo: o Raul, o Dirceu Lopes, o Tostão, o Natal, Milton 

Oliveira, o Piazza, foram na base de seis jogadores. Que normalmente era assim, a Seleção 

Brasileira da nossa época, era baseada, assentada, naquelas principais equipes do momento, do 

futebol brasileiro. Principalmente Santos e Botafogo. O Santos da época do Pelé, do Zito, 

Mengálvio, do Coutinho etc. E o Botafogo do Garrincha, do Didi, Amarildo, Nilton Santos e por aí 

a fora. E, aí, diante da responsabilidade que já assumi, na Seleção Brasileira, sendo o capitão da 

Seleção Brasileira pela primeira vez convocado, sendo o capitão. Eu já o era no Cruzeiro... Eu senti, 

em um país vizinho aqui, o Uruguai... Eu senti, a necessidade de, também, avançar um pouquinho 

no dialeto, no caso do espanhol. Porque, a língua um pouco idêntica ao português, mas eu falei: 

“Puxa vida, se eu continuar amanha”... Que era o pensamento de ser jogador da Seleção, e, 

principalmente, sendo capitão, e, a gente avançando mais, para outros países, outras línguas, outros 

idiomas. “Eu tenho que aprender alguma coisa”. Então, eu cheguei em Belo Horizonte e me 

matriculei logo em um escola chamada ETIMG, Escola de Tradutores e Interpretes de Minas 

Gerais, para aprender um pouco mais do espanhol. E, aí, casualmente conheci a que é a minha 

esposa hoje, que cursava inglês na Escola de Tradutores e Intérpretes, morava perto do campo do 

Cruzeiro, clube no qual eu estava jogando na época. E acabou nascendo namoro. Mas, eu recordo 
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bem, e minha esposa sabe bem, porque foi dela que veio tudo isso, essas informações... Nós 

sentíamos no ar, mas não tínhamos exata noção desse preconceito, desse conceito que se fazia do 

jogador de futebol. É, que a família, ela tem mais duas irmãs, dois irmãos, cinco irmãos. Sendo que, 

a irmã mais velha, já estava casada e casada com um médico. 

 

T.O. – Isso quando você estava jogando futebol? 

 

W.P. – Que eu estava jogando futebol. E esse médico... A medicina, o médico, era a 

profissão que gozava de maior conceito dentro da sociedade, em termos de status etc. E o desejo de 

todo pai de família era ver a filha casada com um médico, naquela ocasião. E aí eu comecei a dar os 

primeiros olhares para a Margot. E quando foi justamente a primeira oportunidade que tive de 

mostrar que eu tinha vontade de começar um namoro, logo, poucos dias que iniciamos ainda – a 

coisa não estava firme no namoro –  eu sei que o médico, aqueles médicos de família, que se sentia 

no direito, não apenas de atender a família, como médico, como profissional. Mas também, com o 

direito de dar os pitacos na família. E naquele tempo, eu sei que o médico chegou para o meu 

sogro... O meu sogro se chamava Caio, ele era dono de uma firma muito tradicional de Belo 

Horizonte, uma firma chamada Globo, que mexia com materiais de construção, e ele disse para o 

meu sogro: “Caio, como você admite uma filha casada com um médico, e a outra namorando 

jogador de futebol. Você não pode permitir isso, Caio, você tem que terminar esse namoro ainda 

essa semana”. E a Margot, quando ficou sabendo disso, não sei se o pai cobrou esse término, isso eu 

não posso dizer, sinceramente, se foi cobrado o término do namoro. Eu sei que ela bateu o pé e não 

quis terminar, deu mais força ao nosso namoro, e graças a Deus estamos juntos até agora. 

 

T.O. – Deu tudo certo. 

 

W.P. – Deu tudo certo. 

 

C.B. – Mas, da sua família teve alguma... Seu pai falava: “Não, não vai jogar bola”? 

 

W.P. – Não, meu pai jogava. E eu acompanhava meu pai, de garoto. E era um tempo de 

futebol amador, que eu digo... Porque eu peguei mais tempo de amadorismo, de futebol amador, 

tanto nessa época do amador, como também no próprio, chamado, profissional. Esse princípio do 

profissional no Brasil, até a década de 80. Eu acompanhava meu pai, com sete, oito anos... Eu 

acompanhava meu pai naquelas cidades vizinhas de Neves, que hoje, fazem parte da grande BH. E 

era na carroceria de caminhão, estrada de terra, de noite, vento, poeira... É o tempo – muito 
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interessante – que a gente fala no interior, do “Tupig”. Quando o time ganhava, que vinha no 

caminhão, todo mundo alegre, satisfeito, cantando no caminhão: “Tupig! Tupig! É hora, é hora! Ra 

tim bum!”. Aí falava o nome do time... Era uma festa, não é? E a gente acompanhava, e, então, eu 

comecei a viver isso. E eu tinha –  o que não foge a regra, de muitos garotos, mais do que nunca 

hoje –  um sonho de me tornar jogador de futebol, eu tinha vontade... Profissional. Não tinha 

consciência do que era ser jogador profissional, até porque, nesse tempo no interior... Eu falo, 

porque eu sou do tempo da lamparina, não tinha energia na minha casa, sou do tempo do banho na 

bacia, eu sou do tempo que... O meu pai foi guarda penitenciário, minha mãe foi servente. Família 

numerosa, dez, depois sobreviveram sete, dois irmãos e cinco mulheres. Família grande. E minha 

mãe teve que buscar trabalho para ajudar meu pai na criação. Eu saí muito cedo de Neves, apesar de 

ser, hoje, como na época, trinta quilômetros de Belo Horizonte, mas era do tempo de estradas que 

não eram asfaltas, quando chovia a jardineira – nem ônibus – não chegava a Belo Horizonte, ficava 

atolada no caminho. E eu sai muito cedo para Belo Horizonte, justamente para quê? Para estudar. 

Morava na casa dos compadres, por isso que falo que família grande é bom que tem muitos 

compadres, muitas comadres, não é? E aí minha mãe – linguagem popular, lá do interior – disse: 

“Olha, meu filho, calcei minha cara, caí na cidade de Belo Horizonte, fui lá visitar o compadre, a 

comadre, pedi para você ficar lá, ela concordou”. E eu comecei a minha vida, em Belo Horizonte, 

com onze anos, na casa... Aí para não pesar muito para uma família, para não ficar muito tempo, 

estudava um ano ficava na casa de uma comadre, estudava outro ano ficava na casa de outra 

comadre, até conseguir. Infelizmente, eu não sou letrado a nível superior não. Eu tenho só o ensino 

médio completo, me formei técnico em contabilidade, isso lá por volta dos anos sessenta. Não segui 

a minha carreira, dentro daquilo que eu estudei, mas contribuiu muito. E eu acho que a escola 

superior que eu tenho na vida, é a própria vida, que me ensinou bastante. E o exemplo que vem da 

família, de berço, que é fundamental. E esse crescimento, depois, que eu tive, ingressando no 

futebol, que abriu muitos horizontes, isso, então, acabou realizando meu sonho. E eu falo que eu 

sonhei pequeno. Lá no interior, na época, eu ficava vidrado, não dormia de um dia para o outro, 

quando... Principalmente quando era chamado o festival do time.     

 

T.O. – Você tinha um time. 

 

W.P. – Eu não tinha, meu pai, nessa época eu ainda não jogava. Eu lembro perfeitamente 

que era o dia 21 de abril. Tinha o Ipiranga Esporte Clube. 

 

C.B. – E porque era esse festival? 
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W.P. – O festival era o dia do aniversário do clube, que o clube comemorava mais um ano 

de existência, não é? E aí, começava de manhã os foguetórios, depois, da missa lá no interior, que 

era tradicional. Aí, começava os jogos. Tinham os jogos de criança, que não era muito comum nessa 

época, ter mirim, pré-mirim... Mas começava com infantil, depois o juvenil, era o dia todo de jogos. 

Até a prova de honra principal, que era do time, que normalmente enfrentava um grande time do 

futebol amador de Belo Horizonte. E, interessante que, que quando esse time ia participar da prova 

de honra contra o time de Neves, o Ipiranga, as vezes comentavam que, naquele time, ia um jogador 

profissional de futebol, que estava jogando por aquele time da capital.  

 

T.O. –  Qual era o time da capital? 

 

W.P. – Não, aí variava. Existiam muitos grandes times em Belo Horizonte, eu me lembro 

bem que tinha [inaudível], Matadouro, Pitangui. 

 

C.B. – Todos amadores? 

 

T.O. – Todos os times amadores, mas os times amadores eram realmente fortíssimos. E, 

como as vezes acontecia essa participação no festival do time, no caso, do Ipiranga de Neves,  

falavam que, naquele time, de Belo Horizonte, ia estar presente um jogador profissional de futebol, 

que jogava no... Não era o… Não precisava jogar no Cruzeiro, o Atlético, o América. Que jogava 

no Democratas de Sete Lagoas, ou outro time qualquer do interior. Que jogava no chamado 

Campeonato Mineiro de Profissionais. Aí eu ficava: “Nossa Senhora, amanhã...”. Eu já ia, e se 

deixasse, eu ficava o dia todo no campo, nem ia almoçar, comer nada, ficava lá devorando o 

futebol. E aí eu falava assim: “Poxa vida, esse cara deve ser bom demais, profissional deve ser bom 

demais”. Eu achava aquilo, profissional, como se fosse um deus. Achava que era um deus, um 

extraterrestre, e que ia pegar essa bola, lá no meio de campo ou na defesa, levar até lá dentro, fazer 

gol, e ninguém ia tomar a bola desse profissional, e que o time nosso ia apanhar de muito. E eu 

ficava ansioso para chegar a hora, principalmente a prova final. E eu pudesse ficar olhando: “Ah! 

Aquele lá que joga, que é o profissional”. E dava essa admiração. Na prática, eu via que não era 

exatamente o que eu pensava, o que eu imaginava, que o cara ia pegar a bola no meio de campo e ia 

até lá, driblar todo mundo. Não acontecia isso, mas mostrava alguma coisa diferente. E eu falava: 

“Gente, um dia eu vou querer ser jogador profissional de futebol também”.  Como eu disse, eu não 

tinha consciência do que representava a palavra profissional. Mas queria. E, acabei vindo para Belo 

Horizonte cedo, não é? Como disse, com onze anos, 1954, eu sou de 1943. Para estudar, e, dentro 

do próprio trabalho eu acabei tendo a oportunidade de começar a jogar futebol, depois realizar o 
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sonho. Eu falo sempre que do meu sonho sonhado, a realidade me trouxe muito mais, ultrapassou. 

 

T.O. – Nessa época, então, você já trabalhava, estudava e jogava bola. 

 

W.P. – Era diferente, tinha o futebol... Mesmo quando eu cheguei a me profissionalizar, em 

uma equipe pequena, era profissional, fazia parte do futebol profissional de Minas Gerais, 

principalmente Belo Horizonte, que era o Renascença. Tem o bairro Renascença em Belo 

Horizonte, tem uma fábrica – hoje não tem mais, tem uma universidade lá – que era a chamada 

Indústria Têxtil Renascença. Então, esse time era do bairro, e era Renascença por causa da fábrica. 

E eu comecei os primeiros passos, já com 18 anos, em 1961, no juvenil do Renascença. E, depois, 

acabei me profissionalizando em 1962. Profissional só de conversa, porque na verdade... 

 

T.O. – Qual era a diferença? 

 

W.P. – Você não tinha. Você tinha lá estabelecido um salário mínimo, mas que você não 

recebia. Não tinha fundo de garantia, não tinha carteira... Tinha uma carteira, que eu tenho até hoje, 

da CBD1 que era apenas para notação do vínculo esportivo. Só que isso que a gente fazia na época, 

praticava o futebol como lazer, como prazer. Porque, por isso que eu falei: “atividade? Atividade, 

jogador de futebol. Profissão? Comerciário, bancário, como eu fui na minha vida. Porque a 

profissão era outra, de onde vinha o ganha pão. E eu quando sai, muito cedo, para Belo Horizonte, 

com um monte de irmãos que precisavam ser ajudados pelos pais, além disso, família pobre, sem 

recursos melhores. Mas rica, graças a Deus de sabedoria, de responsabilidade, de ensinamentos. Eu 

disse para minha mãe: “Olha, pode ficar tranquila, que a partir da hora que eu começar a trabalhar, 

quero tirar esse peso da ajuda do meu pai. Eu vou ser responsável pelo pagamento dos meus 

estudos, comprar minhas roupinhas e tal”. Tanto que eu aprendi com a minha mãe, naquelas firmas 

tradicionais que já não existem mais, Inglesa Levi, a chamada [Bê Moreira]2, que tinha um slogan: 

“Bê Moreira vende por menos”. Ali, Casa Guanabara, tudo isso na principal avenida de Belo 

Horizonte, na Afonso Pena.  Eu lembro que a minha mãe vinha do interior, ai comigo às lojas, 

comprar quaisquer duas camisas, duas calças, para a gente trabalhar e estudar à noite. Comecei a 

trabalhar com 15 anos, em 1958, com carteira assinada. 

 

C.B. – Qual foi o seu primeiro emprego? 

 

                                                
1 Confederação Brasileiro de Desportos. 
2 Trecho de difícil compreensão. 
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W.P. – Foi em uma firma chamada Flex Solas, em uma reformadora de pneus, como hoje 

seria o office boy, não é? Foi ali que eu dei os primeiros passos. Para essa atividade, como também 

para o futebol. Que foi dentro dessa própria firma – é interessante minha história dentro do futebol 

e, também, como trabalhador da Flex Solas. E, que posteriormente, acabei me tornando sócio da 

Flex Solas, na sequência de [inaudível]. Então, a partir desse tempo, que minha mãe tinha que vir 

comprar, depois os carnezinhos, os carnês, dividindo em dez pagamentos, doze... Só que no último 

não tinha inflação, não tinha juros, eram dez parcelas fixas. Então, paga cinco cruzeiros – era 

cruzeiro na época – por mês. A minha mãe dizia, para mim, assim: “Olha, meu filho, está aqui. 

Você não pode deixar de pagar. Vence no dia 30, você não pode deixar passar do dia 30. Se no dia 

25 você já tiver o dinheiro, você paga no dia 25. Porque nós só temos nome, o pobre só tem nome, 

se você jogar esse nome na lata do lixo, difícil de você viver”. E eu aprendi isso com ela de... Com 

meus pais, não é? Que, o que você tem na vida, difícil de construir é o nome. Então, você não pode 

jogar isso fora depois de tanto lutar. E, aí, até hoje eu sou assim. Tenho mania de comprar, mesmo 

tendo dinheiro, eu compro fiado, eu compro parcelado... Não para pagar juros exorbitantes. Mas é 

uma pegada até do tempo, de dizer: “Aqui eu guardo dinheiro, isso aqui já é um compromisso que 

eu tenho, uma poupança forçada que eu vou fazer comprando isso daqui. E toda vida eu usou isso, 

graças a Deus eu aprendi isso, e foi de grande valia na minha vida. E foi através de repasso dos 

ensinamentos dos pais. 

 

T.O. – Nessa época no Renascença, na frente? Jogava como ponta de lança? 

 

W.P. – É, eu comecei na pota de lança, no Renascença. Veja bem, quando eu sai do interior 

aos onze anos, é evidente que, em Belo Horizonte só estudar e morar na casa dos outros. Mas, com 

uns 15 anos, eu comecei a jogar em um time de meninos, tinha um time chamado amarelinho, que 

era apelidado, que era um time do ginásio lá de Neves, camisa amarela. Aí, comecei a dar uns 

chutes ali, em termos de equipe. Depois, então, na própria Flex Solas... Alias, antes de iniciar no 

time da Flex Solas, que eu falo que tem muita participação na minha vida como jogador. Eu, em 

1959, quando eu completava já um ano, eu tirei férias. Quando eu tirei férias, eu, puxa vida! Tive a 

oportunidade que um time amador de Belo Horizonte, mas que disputava o campeonato juvenil das 

equipes profissionais, chamado Comercial. Que até o Comercial, esse time, era tradicional lá em um 

bairro chamado Barreto, em Belo Horizonte. E, coincidentemente, depois uma história que eu fiquei 

sabendo, que o pai... O presidente dessa época em 1959, desse time do Comercial, era o pai do 

Palhinha. O Palhinha que jogou comigo no Cruzeiro. Até a gente diz... Porque o Cruzeiro teve dois 

“Palhinha”, não é? Aí a gente fala: “É o Palhinha antigo”. E ele fala assim: “Eu não sou antigo 

não”. [Risos]. Chamava senhor Sebastião, o pai do Palhinha, que era o presidente desse clube. E foi 
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onde que eles... Foram ao interior buscar garotos, e ficaram sabendo que tínhamos uma boa 

condição para o futebol, ou uma queda para o futebol e aí convidaram, fizeram a inscrição. Eu me 

inscrevi no Comercial do Barreto, achando, que eu estava de férias, pude treinar, agradei. Achando: 

“Vai ser uma oportunidade, porque não é um time profissional, mas o juvenil joga contra o juvenil 

do Atlético, joga contra o juvenil do Cruzeiro, do América etc. Aí, eu vou ter uma chance de jogar 

nesse time menor. E, aí Atlético, Cruzeiro, América, me vêem lá e podem me convidar. A brecha 

que eu vi, foi essa na época. E comecei a jogar, aliás, treinar no Comercial e agradei. Só que, 

quando eu voltei de férias, eu cheguei para o meu patrão e disse para ele que eu gostava de futebol. 

Porque o meu patrão não gostava de futebol. Meu patrão, eu lembro que ele era fissurado no 

pugilismo, no boxe. E aí, eu fui cheguei para ele, muito tímido, porque esse tempo era o tempo do 

patrão gritar com a gente, era o tempo do patrão gritar. Então, a gente já chegava com medo, já 

chegava tremendo. Eu lembro que eu chegava mais tremendo diante do meu patrão do que quando 

eu ia bater um pênalti no futebol, posteriormente. E fui falar com ele, que eu gostava de futebol etc. 

Que eu tinha feito inscrição em um time lá, para ver se eu podia sair, duas vezes por semana, quarta 

e sexta-feira, um pouquinho mais cedo. Porque o horário de serviço, naquela época era até cinco e 

trinta, 19:30 que saía. Então, eu iria pagar com o horário do almoço. Não queria nem saber de 

almoçar, para poder fazer o tempo de trabalho para compensar a firma e não levar prejuízo para a 

firma, e aí sair para treinar. 

 

T.O. – Ele deixou, ele não gritou? 

 

W.P. – Isso... E olha que o Brasil tinha acabado de ser campeão mundial pela primeira vez 

em 1958. Isso era 1959, estava quente o futebol no Brasil, como campeão pela primeira vez. Só que, 

eu lembro perfeitamente, ele olhou e falou assim: “Não senhor, não senhor. Para futebol não. Para 

estudar o senhor tem o tempo que precisar, mas para futebol não”. Então aí eu já fiquei naquela: 

Vou lá, para o trabalho e vou tentar o futebol, embora eu não fosse ganhar nada no futebol, que lá 

no trabalho eu já tinha... E essa época, era o tempo do salário mínimo, existia salário de menor, eu 

lembro perfeitamente que o salário mínimo era 3.300 cruzeiros, e o salário de menor era 1.650. Eu 

comecei a trabalhar na Flex Solas, dez de fevereiro de 1958, com quinze anos. E aí eu falei, e 

agora? Era pouco, mas ajudava muito. O patrão não deixou... “Largo a firma, trabalho e vou tentar”. 

Aí eu lembrei, do compromisso assumido, a responsabilidade assumida perante meus pais, e a 

situação da família, eu falei: “Eu não posso fazer isso, eu não posso ser irresponsável, aqui é pouco 

mas é sagrado. Eu tenho que continuar ajudando, eu tenho que pagar meus estudos, começar a ser 

independente, eu não posso, jogar essa responsabilidade, esse ônus outra vez, em cima do meu pai e 

da minha mãe, eu não posso fazer isso. Então, ponho uma pedra em cima desse sonho”. Pus uma 
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pedra em cima do sonho, eu não sabia o tamanho da pedra que eu estava colocando em cima do 

sonho, se eu seria capaz de removê-la. Felizmente eu consegui removê-la, com a ajuda da própria 

firma, e do próprio meio onde eu iniciei minha vida como trabalhador, foi na Flex Solas. Por quê? 

Porque já caminhava para 16 anos, para 17. Isso por volta... Foi no ano de 1959, quer dizer, eu 

estava com 16 anos, já ia para 17. Aconteceu o campeonato comerciário comandado pelo SESC, em 

Belo Horizonte. Uma colônia de férias do SESC, era em Venda Nova, que fazia parte da grande 

Belo Horizonte, também, um bairro de Belo Horizonte. E inscreveram, era um campeonato 

comerciário, e a Flex Solas se inscreveu para disputar esse campeonato comerciário, porque o chefe 

de vendas da Flex Solas, que a Flex Solas era uma firma reformadora de pneus da época, vendia 

pneus novos, reformados, aquela coisa toda. E o chefe de vendas era fanático por futebol. Era 

chamado – infelizmente, hoje falecido – Hugo Farias. E ele pegou e montou o time de Flex Solas. E 

para montar o time da Flex Solas ele encontrou um raspador de pneus, chamado José Maria, que 

jogava bem futebol, era um zagueiro. E o resto, foi aquele negócio da manipulação, pega carteira e 

põe que trabalha na Flex Solas, só para jogar para o time da Flex Solas, no campeonato comerciário.  

 

T.O. – Então não era um time só de funcionários? 

 

W.P. – Não, dá Flex Solas só tinha um jogador, só tinha um funcionário que era jogador 

realmente. O resto era de fora, ajeitado, arrumado pelo negócio. Era uma atitude... Não diria 

desonesta, fraudulenta, mas foi a forma que ele encontrou para ter a Flex Solas com um time dela 

disputando o campeonato. Isso em 1959, eu estava como 16 anos. Aí, eu fiquei naquela... Apesar de 

já ter dado os meus primeiros passos no futebol, inclusive lá no interior. Eu fiquei torcendo para que 

esse chefe, Hugo Farias, me convidasse, mas não houve convite. Até porque, eu fiquei sabendo que 

nessa colônia de férias Ciro Veloso, chamada Colônia de Férias Ciro Veloso, tinham... Eram dois 

campos, um campo menor, mas gramado, e um campo maior com arquibancada e gramado, 

também, que era uma beleza. E eu nunca tinha jogado em campo gramado. “Nossa Senhora deve 

ser uma coisa maravilhosa jogar em campo gramado”. Então, eu fiquei naquela expectativa de ser 

chamado e houve uma  frustração que não me convidaram. Eu era muito raquítico, eu tinha 16 anos, 

era muito franzino. E aí não fui. 

 

T.O. – Até então você só conhecia campo de terra? 

 

W.P. – Só de terra. Era terra, terra, terra. Aí, quando veio o ano seguinte, já em 1960, estava 

com os meus 17 anos, então já tinha ganhado um pouco de corpo. Mas ainda, mesmo, muito frágil 

para considerar atleta. É bem diferente o atleta daquela época, de 15,16,17 anos, com hoje os 
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garotos da várzea, dos times profissionais, não tem nem comparação. Mas aí o que aconteceu? 

Esse... Você vê que... Eu até faço, que isso sirva de exemplo, que eu deixo aqui gravado para a 

juventude.  Para as pessoas em geral. Você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que 

perseguir, buscar a realização dos seus sonhos. Só que a maioria das pessoas... Não basta só 

determinação, só você querer, desejar. Ter força de buscar a realização do seu sonho. Isso é muito 

importante, é fundamental. Mas não pode, uma coisa que eu vejo, não só no meu meio, no futebol 

da época, como hoje, mais do que nunca, e outros que estão outras oportunidades em outras 

atividades, outras profissões, da realização do sonho mas esquece de ter o quê, no meu ponto de 

vista? Esquece de ter equilíbrio, racionalidade. Que as vezes na caminhada, ela vai delineando, vai 

mostrando você, que é impossível você realizar aquele sonho, que na está acontecendo para dar 

mais força de realização àquilo que você deseja ser. Porque, as vezes você quer ser um cantor, você 

precisa ter timbre de voz, você precisa ter... Além de um professor, essas coisas. Você precisa ter 

dom, ah se não tem... Como a gente vê hoje, gosta de ser cantor, o cantor gosta de ser jogador, o 

jogador gosta de ser cantor... De repente a gente consegue, além de ser jogador poder cantar 

também. Não adianta. É o caso do futebol, eu desejo assim como uma mensagem, como um alerta 

para a juventude, principalmente àqueles que buscam a realização de um sonho, particularmente no 

futebol, que eles não percam o equilíbrio, a racionalidade. Que eles busquem a realização dos 

sonhos, mas que consigam enxergar quando as coisas estão realmente caminhando, para que ele 

possa realizar o sonho. Você vê que eu realizei meu sonho, eu pensava, sonhava, queria. E fui 

realizar o sonho dando tempo ao tempo. Não esquecendo, colocando uma pedra, como disse, em 

cima, que depois foi possível removê-la, graças a Deus. Em um meio que eu não esperava de 

acontecer, que foi na Flex Solas. Por quê? Aí, em 1960, com 17 anos, a Flex Solas ia participar pela 

segunda vez do campeonato. Esse Hugo Farias, que era diretor de vendas, então recebia muitos 

cliente no balcão e falava de futebol, aquela coisa. Tinha um borracheiro chamado [Irênio 

Furtado]3, que foi um atleta profissional também, do Metaluzina de Barão de Cocais, que hoje já 

não tem mais futebol profissional, mas naquela época o Metaluzina de Barão de Cocais disputava o 

campeonato profissional, e esse Irênio Furtado tinha jogado nesse Metaluzina. Que coincidência 

você vê! Ele era um borracheiro que estabeleceu-se em Belo Horizonte, na Rua Coritiba, 156. Eu 

tenho gravado isso como se fosse hoje, apesar de tantos anos. E ele foi a Flex Solas, levar uns 

pneus, para serem reformados, porque os clientes dele, que deixavam uns pneus e ele levava na Flex 

Solas para serem reformados. E aí, ele batendo um papo, que ele gostava muito de futebol, tinha 

sido profissional de futebol, e batendo um papo com esse Hugo Farias, que era o diretor de vendas 

da firma, disse assim: “ô Hugo...”. Não, naquele papo de futebol, o Hugo vira para o Irênio e disse 

                                                
3 Trecho de difícil compreensão. 
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assim: “Ô Irênio, você que é piolho de futebol amador aqui de Belo Horizonte, que gosta de futebol 

amador, que toda hora está assistindo daqui e dali, futebol. Na hora que você... Se você conseguir 

enxergar algum jogador mais jovem no meio de campo, você me indica que eu quero esse, eu 

inscrevo esse para o time da Flex Solas. Para disputar o campeonato do SESC esse ano, para a Flex 

Solas. Porque o meio de campo da Flex Solas está um pouco velho. Tinham dois jogadores que 

faziam parte do time da Flex Solas, que, também, tinham sido ex-profissionais, mas que já estavam 

com a idade um pouco avançada. E eu quero dar um sangue novo ali no meio de campo da Flex 

Solas”. Aí ele falou: “É, Hugo? Você está querendo um jogador de meio de campo para dar um 

sangue novo aí no time da Flex Solas? Hugo, esse jogador está dentro da Flex Solas”. 

 

T.O. – Ele já te conhecia. 

 

W.P. – “Esse jogador que você está querendo, está aqui dentro da Flex Solas”. E ele: “Aqui 

na Flex Solas? Não, aqui na Flex Solas só tem o Zé Maria, que é o zagueiro, já faz parte. Fora isso 

são os borracheiros, aquele outro”. Foi citando um monte de gente, no final não tinha mais quem 

falar, aí ele pegou e disse assim: “Olha, Irênio, poxa vida, você não vai me falar, que é aquele 

magrelo, aquele pirralho, que trabalha no escritório aqui”. Aí ele disse: “Aquele menino sim. Pode 

convidar e inscrever ele no time que você vai ver, aquele menino joga bem. O time dele de Neves, 

veio jogar em Belo Horizonte, no campo do Pitangui”. Que era um campo que existia em Belo 

Horizonte, existe até hoje, e naquele tempo, já era uma difícil no futebol amador, era um campo que 

tinha iluminação, e esse jogo foi até a noite. “E esse menino, eu estava lá assistindo no campo 

Pitangui, que o time dele, de Neves, veio jogar. E esse menino é bom, chama. Inscreve ele que você 

vai ver se você vai gostar ou não. Ele está aí dentro da Flex Solas”. Depois daquela conversa, ele 

veio: “Ô menino, você joga futebol?”. Aí, eu meio acanhado: “Eu gosto, e tal. Jogo lá no time de 

Neves, jogo lá no time da escola”. Nós tínhamos um... Para você ver o fanatismo, realmente, por 

futebol. A minha escola, que eu estudei, de técnico de contabilidade, chamava Escola Técnica de 

Comércio Brasileiro. Dali, nós fundamos um time da escola, da nossa turma, passou a ser chamada 

Estecobras, pegando as siglas de Escola Técnica de Comércio Brasileiro. Estecobras não tinha 

cobra nenhuma, tudo minhocas. Mas, você vê como as coisas vão acontecendo, a gente sempre 

alimentando os sonhos naturalmente. E aí foi que eu comecei na Flex Solas, a dar meu passo como 

jogador de futebol, onde, inicialmente, meu patrão me recusou de me oferecer oportunidade, acabei 

tendo a oportunidade aí, dois anos depois, que foi 59, 60. Um ano e pouco, dois anos depois eu fui 

ter a chance de começar verdadeiramente a minha vida de jogador de futebol, aí eu me inscrevi para  

a Flex Solas, em 1960, aos 17 anos, a Flex Solas foi campeã, e aí? E aí nada. Fiquei... Quem 

coordenava esse campeonato comerciário no SESC, nessa época, chamava professor Mário Celso 
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de Abreu, mais conhecido como professor Marão, esse que coordenou esse campeonato do SESC 

em 60, 61, 59. Ele, depois, veio a ser técnico da Seleção Mineira, que foi a última campeã 

brasileira, de disputa de seleções, no Campeonato Estadual. Que foi a Seleção Mineira, em 1963, 

que foi a última campeã brasileira. Sob o comando desse treinador chamado Mário Celso de Abreu, 

o Marão, que era o coordenador, em 1960, do campeonato comerciário lá do SESC, foi onde ele me 

conheceu jogando no time da Flex Solas. Agora, veja como são as coisas na vida. Bom, veio o ano 

de 1961. Aí, esse Hugo Farias, chega, apesar do time da Flex Solas ter sido campeão e tal, ele foi 

convidado para ser diretor do time de futebol do Renascença. Que era um time profissional, 

chamado profissional, não é? Aí, ele chega para mim, eu já estava com meus 18, em 1961. Ele disse 

para mim: “Menino, olha, o time da Flex Solas não vai jogar mais, eu fui convidado para ser diretor 

do time do Renascença, do profissional do Renascença, você quer ir para lá, para o Renascença?”. 

Óbvio que eu queria, eu estava buscando aquilo há muito tempo! Eu falei: “Claro, mas como é que 

vou fazer para treinar? No comércio, trabalhando de oito até 17:30. Eu não vou pedir mais ao meu 

patrão para sair, que ele já me negou, eu não vou fazer isso”. E ele pegou e falou assim: “Não, eu 

converso com o senhor Longino”. Chamava, senhor Longino Neves, o meu patrão. “Eu converso 

com o senhor Longino”. “Então, tudo bem. Se ele deixar eu sair para treinar”. Só que eu não 

conseguia nem treinar, por essa [inaudível], porque não dava. Eu quando chegava no Renascença, 

apesar de ser mais pertinho da firma, no bairro Renascença. Eu chegava lá, já tinha começado o 

treino juvenil, já entrava no segundo tempo, já estava escurecendo... E eu cheguei, mesmo levado 

pelo diretor de futebol do Renascença, eu cheguei, mesmo sendo levado pelo diretor de futebol do 

Renascença, esse que trabalhava como chefe lá da Flex Solas, eu cheguei, quando fui apresentado 

ao treinador do juvenil do Renascença, ele me disse: “Você joga de quê?” Eu falei: “Eu gosto de 

jogar de meio de campo”. “Ah, meio de campo já está completo aqui, eu preciso de um jogador 

mais a frente”. Eu falei: “Eu vou”. Aí fui para frente. Me inscrevi para o Renascença, não treinava. 

O meu treinamento era um treinamento natural, de andar de bicicleta, no interior, de andar a pé, não 

era o tempo de a gente ter carro, nem nada. Então, era uma preparação física natural. 

 

T.O. – E o seu chefe não te deixou sair mais cedo? 

 

W.P. – Não, não tinha jeito. Ele não era o dono da firma, mesmo sendo chefe, não tinha 

condição. E eu, também, como eu disse para ele, não ousaria pedir uma segunda vez, para receber 

um segundo não. Aí, resultado: Eu só jogava, aos domingos, pela manhã. O campeonato juvenil da 

época acontecia aos domingos. Então, comecei a jogar aos domingos, treinar não. Aí você vê, 

aquelas coisas, a parte de fundamento que a gente fala hoje, que você tem na base, dos clubes, não 

é? A gente não teve nada disso. Quer dizer, foi uma formação natural como jogador, só pela paixão, 
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movido pela paixão. Eu fico imaginando se, naquela época, a gente tivesse a condição de receber 

um treinamento melhor, nossa! Não bitolando, não cerceando muito coisa, que a criatividade que 

nós temos muito, a imaginação do jogador brasileiro. Que, as vezes... Que eu falo, treinador, ele não 

ensina. Esse negócio de professor de futebol, tira essa palavra “professor”. É treinador, é técnico. O 

que é formado, é técnico, o que não é formado em educação física é treinador. Porque você não 

ensina, você orienta. Se não eu ia falar: “Me ensina a driblar igual ao Pelé, da época, o Neymar, de 

hoje. Me ensina a chutar forte como o Nelinho. Me ensina a” … Uma série de coisas que se você 

não vir com isso, quando você nasce, com o dom, para aprimorar, você não vai a lugar nenhum. 

Mas, então, esse tempo foi assim, do futebol, que eu iniciei, sem  nenhum tipo de fundamentos, de 

preparação, simplesmente pelo prazer de jogar, e aí foi do Renascença, que eu me inscrevi, no 

juvenil... 

 

C.B. – Tinha salário lá? 

 

W.P. – Que salário? Nem ajuda de custo, nem nada. O time só dava camisa, e mesmo assim, 

camisa que era, que a gente fala, surrada, meia e chuteira. E olhe lá que chuteira. Eu sou do tempo, 

que eu falo, que o clube dava uma chuteira e tinha o “pé de ferro”. O “pé de ferro” é um que o 

roupeiro, que tomava conta do material, ele levava sempre para o campo de futebol, porque muitas 

vezes as traves de couro, eram pregadas pelas, chamadas, taxinhas, um prego chamado taxinha. E 

que era de fora para dentro, e, dentro, era amassada a ponta da taxinha, nesse pé de ferro. Você, as 

vezes, jogando, aquilo começava a aparecer, a ponta, e começava a te pegar nos pés, principalmente 

calcanhar. E, aí, você tinha que tirar a chuteira, para o roupeiro por aquela chuteira no “pé de ferro”.  

É esse tempo que a gente fala, que foi criado, que eu comecei no futebol, foi assim. E, olha, esse 

tempo que comecei no juvenil, em 1961, foi um tempo maravilhoso. Se você me perguntar, no 

futebol, qual foi a realização que eu consegui, sendo campeão mundial pela Seleção Brasil, como eu 

fui, no Cruzeiro etc. Mas olha, eu tenho tanto, tanta identificação, tanto amor, tanto prazer, quando 

eu falo dessa época, que eu entrei no Juvenil do Renascença, com 18 anos. Até 1966, no Cruzeiro. 

Depois de 1966, no Cruzeiro, fui várias vezes campeão mineiro, fui campeão na Taça Libertadores 

[inaudível]. Mas, em termos de prazer, e não era pelo dinheiro, era pela vontade mesmo, foi até 

1966 mesmo. Um futebol mais solto, um futebol que era jogado... Aí depois, eu comecei na frente, 

depois fui para minha verdadeira posição. Porque no Renascença, aos 18 anos, como juvenil. Fazia 

gols! Tinha uma técnica impressionante... Eu não consigo me comparar, eu não consigo me 

enxergar. Eu gostaria de ter isso filmado, desse tempo... Porque, depois, campeão em 1970, era 

completamente diferente. Eu não sei, o espírito de equipe prevaleceu sempre mais forte na minha 

pessoa, anulando a minha individualidade. Porque, o futebol jogado pensando em equipe, mas o 
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futebol também jogado com individualidade, com técnica, com criatividade, para mim foi, na minha 

vida, de 1961 no Renascença quando comecei, até 1966, no Cruzeiro. 

 

T.O. –  A gente percebe que você gosta muito do futebol, naquela época era muito 

apaixonado... E, de assistir a Seleção? O rádio. Já se ouvia a Copa do Mundo, por exemplo? 1950, 

1954, 1958?  

 

W.P. – Já. Não tinha o rádio a pilha, tinha o rádio movido a eletricidade. Aí a gente já tinha 

mudado lá do interior com os meus pais... Em uma casa, que era uma casa do Estado, que fazia para 

os funcionários da penitenciária. E já com energia, aí a gente ficava ouvindo lá... Eu lembro muito 

bem quando minha mãe comprou o primeiro rádio. Na Casa Dante [inaudível], em Belo Horizonte, 

rádio Philips. 

 

T.O. – Foi quando? 

 

W.P. – Minha mãe comprou esse rádio, foi antes justamente... Lá pela década de 1955, 

1956. Era interessante que a gente criava o próprio personagem, não é? Quer dizer, o personagem... 

A imagem, era a gente que fazia. Quando ouvia no rádio, falando de determinado jogador. Por 

exemplo, lá de Minas, eu lembro de um meio de campo do Cruzeiro, que depois ele até jogou no 

Botafogo, chamado Lazarotti, um médio-volante, eu ouvia... Gostava desse nome. No Flamengo, eu 

me lembro do Dequinha, quando falava do Dequinha, que era um médio-volante, um jogador 

clássico. Porque eu era flamenguista. Porque na época, em Minas... Na verdade eu não comecei 

como cruzeirense, não comecei como atleticano, comecei como Vila Nova. Por causa da influência 

dos meus primos. Nessa época, por volta de 1951, foi a última vez que o Vila foi campeão mineiro. 

Era época em que as partidas mais publicadas do campeonato mineiro, a rivalidade era Atlético e 

Vila, não era nem Cruzeiro, nem América considerado clássico das multidões, não. Era Atlético e 

Vila. Como a maioria das irmãs da minha mãe, moravam em uma cidade chamada Raposos, ao lado 

de Nova Lima, então eu ia passar muitas férias escolares, saindo de Neves e indo para Raposos, e aí 

eu tinha primos mais velhos e passei a sofrer influências desses primos: “Olha, você vai torcer para 

o Vila! Vai torcer pelo Vila!”. E eu torcia para o Vila, não é? Comecei, no futebol, torcendo para o 

Vila Nova, que é o tradicional Leão do Bonfim, lá em Minas Gerais. Enquanto minha família toda, 

atleticanos. Na sequência dos tempos, mesmo quando eu vou para o Renascença, em 1961, quando 

eu comecei no juvenil – que, por coincidência, a camisa do Renascença era preta e branca –, os 

meus pais continuaram torcendo pelo Atlético, que era o principal rival do Cruzeiro já, então, nessa 

década de 60.  E, torcendo pelo Renascença. A minha mãe deixou de ser atleticana, porque o papel 
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da mãe falou mais alto. Quando ela foi assistir um jogo de futebol... Porque o Renascença era um 

bairro, ao lado do bairro em que eu morava, chamado Cachoeirinha, em Belo Horizonte, era questão 

de poucos quarteirões, estava lá no campinho do Renascença. Então, a minha mãe foi assistir, 

quando eu profissionalizei no Renascença, com 19 anos, em 1962, a minha foi mãe foi assistir o 

jogo Atlético e Renascença, no campinho do Renascença. E eu lembro que o Atlético tinha um 

lateral-direito chamado Reginaldo, que era aquele jogador – para a nossa época, muito grande, alto, 

com pernas longas, e ele então... O campo do Renascença era um campo pequeno, com beiradas 

muito próximas do alambrado do campo, em tempo de você... Não poderia jogar futebol 

profissional naquele campo, pelo risco até de vida, que o jogador corria. Eu lembro que a minha 

mãe foi assistir um jogo do Renascença contra o Atlético, no campo do Renascença, era um sábado 

a tarde, tinha chovido, o campo estava escorregadio. E, em um determinado momento, em que eu 

me desloquei para o lado esquerdo, como se fosse... Não exatamente um ponta-esquerda, mas para 

aquele lado do ponta-esquerda, esse Reginaldo, que era o lateral-direito do Atlético, ele deu aquele 

tal de carrinho, e eu, apesar de ser garoto, não ter muita maldade, naquele momento eu fui muito 

esperto, eu saí fora, se não, ele me mandava para fora do estádio. Na hora que ele fez aquilo, minha 

mãe pôs a mãe na cabeça e disse: “Cavalo!” – a expressão que ela usou foi essa – “Cavalo! Você 

quer matar meu filho!”. Ela não viu o jogador, ela viu o filho dela, então, a partir daquele momento, 

ela disse: “Eu não torço mais para esse time!”. [Risos]. E depois, foi em Nova Lima mesmo, outra 

passagem da minha mãe, no futebol, quando ela foi assistir Cruzeiro... Aí eu já estava no Cruzeiro, 

em 1964. Ela foi assistir um Cruzeiro e Vila, e Nova Lima é considerado o alçapão do Bonfim, a 

torcida mais brava, mais forte, e aí com essa rivalidade que já tinha com o Cruzeiro, com o próprio 

Vila Nova, minha mãe foi assistir... Porque, tudo misturado, cruzeirense, vilanovense, atleticano, 

tudo ali misturado em um estádio pequeno. E, não sei, em determinado momento, está lá um 

torcedor e o Piazza jogando, com a camisa do Cruzeiro, no meio de campo, e, de repente está o 

torcedor fazendo as brincadeiras: “Ô mulherzinha! Isso, aquilo, e não sei o que lá, aquele cara do 

Cruzeiro. Ô mulherzinha!”. E minha mãe ao lado ali, ouvindo aquilo tudo, chegou um determinado 

momento, que ela bateu no ombro do cara: “Por acaso, o senhor está chamando meu filho de 

mulherzinha?”. “É mulherzinha sim!”. “Por acaso, o senhor que deu a luz a ele? O senhor pariu ele, 

para o senhor saber se ele é mulherzinha ou não? Porque eu sou a mãe dele!”. [Risos]. 

 

T.O. – Sua mãe virou cruzeirense, também? Para defender o filho? 

 

W.P. – Naquela hora... Mas, quer dizer, a mãe vai estar mais defendendo o filho do que o 

jogador, naquela hora. Mas, depois, ela veio me falar aquilo que aconteceu. Mas, aí eu já estava no 

Cruzeiro, aí realmente, eles deixaram de torcer para o Atlético, porque isso é bobagem, falar que 
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“eu não vou torcer nunca para esse ou aquele time”, isso não existe. Você, amanhã, se tiver um 

neto, um filho, um irmão, tiver qualquer pessoa querida sua, que está ali, você esquece que torceu 

para o maior adversário daquele time, e vai torcer para ele. Isso aí é... Principalmente mãe, pais. 

Então, naquela hora ela fez isso, e depois foi me falar, eu falei: “Mãe, se a senhora for ao campo de 

futebol, a senhora esquece que eu sou seu filho, finge que nem me conhece. Eles podem falar o que 

quiserem lá. Porque se a senhora... O que a senhora fez lá, a senhora correu um risco de parar lá 

dentro do campo, viu?”.  Porque lá na arquibancada, no lugar que se assiste, no meio, não tem disso 

não. Se a senhora achar que é porque é mulher, não sei o que lá, elas jogam a senhora lá dentro do 

campo, jogam mesmo, a senhora vai ver, não cria problema não. Por favor”. Foi isso que eu disse 

para minha mãe, sabe. Mas, foram essas coisas assim, que aconteceram na minha vida, não é? E 

essa oportunidade que tive, no futebol, de começar no Renascença, através dessa firma. Só que aí, 

naquele tempo, nos anos 60, tinha uma coisa. A legislação do futebol brasileiro era o seguinte: você 

profissionalizava mais tarde. Porque você, principalmente até a própria CBD, metia o dedo nessa 

questão, interferia na questão do jogador com o seu clube. Para poder não profissionalizar aquele 

jogador, que as vezes, já se mostrava um futuro craque, um grande jogador. Para não 

profissionalizar porque se não, não poderia servir à Seleção Brasileira olímpica. Hoje já mudou, 

permiti-se que seja profissional até com 23 anos, até depois de 23 anos você pode ter dois para fazer 

parte. Mas, naquele tempo tinha que ser puramente amador. Então, vários jogadores profissionais, e 

eu cito um desses casos que eu lembro perfeitamente, o Marcelo de Oliveira que jogou no Atlético, 

e foi treinador do Curitiba, ele foi um desses penalizado, entre aspas, porque retardou a 

profissionalização dele. Porque ele chegou a jogar na Seleção... Então, era essa coisa de que não 

podia profissionalizar se não, não podia jogar na Seleção Brasileira olímpica. Por isso, nós 

profissionalizávamos mais tarde, porque também não existia juniores, teve um período chamado 

aspirante. Mas não existia juvenil, infantil, era só o juvenil e não tinha o juniores. Então, a idade 

para disputar o juvenil, naquela ocasião, era de 15 anos até 21 anos incompletos. Então, para o 

clube era ótimo, você não ter que profissionalizar mais cedo. E você continuava vinculado ao clube, 

mesmo como amador, você tinha que cumpri estágio, era o tempo do passe preso. E isso trouxe 

muito prejuízo, principalmente para esse jogadores da época de 50, 60, 70. Porque você 

profissionalizava mais tarde e encerrava a carreira mais cedo. Porque desse tempo nosso, até abrir o 

mercado exterior, em 82, na década de 80. Os jogadores com trinta e dois anos, já eram 

considerados velhos, veteranos. E, porque, também, não só... Não era preconceito que com trinta ou 

trinta e dois você ser velho, eram as condições de preparação que nós tínhamos para jogar futebol, o 

material, os campos, viagens, a medicina esportiva, tudo isso trouxe grandes problemas, 

principalmente para nós, como jogadores, ex-atletas desse tempo, sabe? Porque hoje a gente paga 

um preço muito caro. Não culpando esse ou aquele profissional da medicina, mas era a situação da 
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época, mas a maioria dos jogadores desse tempo tem problemas no joelho, um monte de prejuízos 

de sequelas, que você não acredita que o cara tenha sido jogador de futebol. 

 

T.O. – Piazza, a gente tem que fazer uma pausa, só para trocar a fita. 

 

 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

T.O. – Nós estávamos falando sobre o seu apelido, o seu nome artístico, como surgiu isso? 

 

W.P. – Uma das coisas interessantes, é uma questão que a gente fala... Um falecido diretor 

do Renascença, alias, desculpe, do Cruzeiro, senhor Carlos Fulet, foi um dos grandes amigos, um 

dos grandes diretores que eu sempre admirei no futebol brasileiro, chamado Carlos Fulet. Ele fez 

parte da direção do Cruzeiro na época em que o presidente foi o Felício Brandi, até que, naquela 

época, denominaram ele como dirigente, casal vinte, não é? Porque o tanto que eles contribuíram 

para a grandeza do Cruzeiro. Tirar o Cruzeiro daquela história regional, para projetar o Cruzeiro ao 

nível nacional ou até mesmo internacional. Então, eu não esqueço disso, que o senhor Fulet sempre 

bateu nessa tecla da questão de nome. Ele não gostava, de jeito nenhum... Claro que alguma coisa 

tinha que aceitar, como o caso do Joãozinho, o ponta-esquerda que foi do Cruzeiro. Ele não gostava 

dessa questão de diminutivos e determinados nomes, que chegava, o jogador, para se apresentar 

perante à torcida, perante aos meios de comunicação. “Não, com esse nome você não vai jogar 

nunca!”. Então, eu recordo... Eu, no interior, Wilson, meus amigos, familiares, me chamam de 

Wilson. Nesse tempo lá de Neves, do Renascença, até a chegada do profissional do Renascença, 

também Wilson. Mas, em 1964, a figura Wilson, deu lugar ao Piazza. E, dizem, que a gente herda, e 

os acontecimentos vão passando de pai para filho, geração para geração e daí por diante, e isso, no 

caso do meu nome artístico, aconteceu. Meu pai jogava futebol no interior, ele era Piazza. Jogava de 

médio-volante, eu herdei as mesmas características, a mesma maneira de correr, sabe? Eu gostaria 

de correr mais elegante para o futebol da época, sabe? Eu corria meio desengonçado, como diz o 

mineiro lá. Mas eu gostaria de ter uma postura mais clássica, mais elegante no futebol, e eu não 

consegui isso. Porque eu puxei o meu pai. 

 

T.O. – O seu pai era volante? 

 

W.P. – O meu pai era volante, não dava um pontapé, desarmava bem, e eu fui por aí. Mesmo 

começando no Renascença lá para frente, depois eu acabei ficando mesmo no meio de campo, 

sempre foi dentro dessa questão de um bom desarme, um bom desarmador, sempre respeitando as 
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regras do jogo, sem dar um pontapé em ninguém, procurando sempre utilizar a falta só como último 

recurso, de maneira, também, respeitosa. E aí, quando foi no futebol, no interior, o meu pai era Zé 

Piazza, ou Piazza. Quando eu fui, nós mudamos para Belo Horizonte, morando nesse bairro 

Cachoeirinha, meu pai já era aposentado, minha mãe também.  E aí, eu tinha começado a jogar no 

Renascença, no juvenil do Renascença, Wilson. Profissional, em 1962, com 19 anos, Wilson. Até 

chegar em 1964, quando chegou em 1964, eu acabei sendo transferido para o Cruzeiro. 

 

T.O. – Como foi isso? 

 

W.P. – O Cruzeiro... Já havia um namoro do Wilson do Renascença, com o Cruzeiro, e vice 

e versa, do Cruzeiro com o Wilson do Renascença. Mas só que, tem uma coisa interessante, que 

antes de chegar no Cruzeiro, em 1964, no Renascença, esse Hugo Farias, que foi chefe de vendas da 

Flex Solas, ele foi tipo um... Não empresário meu, não um procurador, mas foi um orientador, que 

naquele tempo era por amizade mesmo. Ele quando foi, em 1962, e eu ainda estava como juvenil do 

Renascença, ele disse para mim: “Ô Wilson, eu vou largar, não vou mexer mais com futebol não, 

vou sair de diretor do Renascença, e você quer continuar lá, ou você quer – Ele era muito amigo do 

Felício Brandi, presidente do Cruzeiro – tentar lá no Cruzeiro, eu vou tentar conversar lá com o 

Felício e te levar lá para o Cruzeiro”. Eu falei: “Puxa vida! Eu quero.”. Aí, então quando nós 

estávamos naquele momento, ele conversando com o Felício Brandi, para me levar para o 

Cruzeiro... E o Renascença, que não ia disputar o campeonato mineiro de 1962, resolveu, de 

repente, disputar. E contratou como técnico... O Hugo Farias saiu da direção do futebol, mas o 

Renascença resolveu continuar, enquanto nós estávamos naquela coisa, “vai para o Cruzeiro, não 

vai”, e quem o Renascença resolveu contratar para ser treinador? Professor Mário Celso de Abreu, o 

Marão, que me conhecia desde o campeonato comerciário no SESC, e aí ele foi atrás desse Hugo, lá  

firma, na Flex Solas, dizer para o Hugo: “Eu ouvi falar que você vai levar o menino para o 

Cruzeiro. Lá no Cruzeiro tem muitos jogadores, eles não vão dar chances para o menino, ele é 

muito novo, deixa ele lá”. Naquela época era muito novo, hoje seria velho. “Mas deixa ele lá 

comigo no Renascença, que ele vai jogar no profissional comigo. Conversa com ele”. “Se ele quiser 

tudo bem”. Aí, esse Hugo, chegou para mim e falou: “Olha, menino, eu estou querendo te levar para 

o Cruzeiro, mas o Mário Celso foi contratado pelo Renascença, e ele está perguntando se você não 

quer continuar no Renascença, que você vai jogar no profissional com ele. Eu falei que você que 

decidi isso, se quer ou não”. Aí eu falei: “Eu vou jogar no profissional com ele? Eu não quero nem 

saber do Cruzeiro. Se eu já vou jogar com ele, vou ser titular lá, eu tenho que fazer por onde. Mas 

se eu vou ter a oportunidade de ser o titular já, como profissional, aí está realizando um sonho”. 

Porque, como eu disse, meu sonho, foi um sonho pequeno. Porque eu sonhei ser, um dia, jogador 
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profissional de futebol e tinha em mente a hipótese de ser pelo pior time do universo. Eu quero ser 

para isso. E ali já estavam dando a oportunidade de jogar. Mas aí vinha o outro lado, porque para 

ser profissional, eu ia ter que treinar uma parte. Naquele tempo não usava o tempo integral, o full 

time. Eu ia ter que treinar, ou de tarde, ou de manhã. Porque os jogos só seriam no final de semana, 

sábado ou domingo, que era o campeonato mineiro. Como é que eu ia fazer, trabalhando o dia todo? 

Não ia ter jeito. Trabalhando na Flex Solas não ia ser possível. Aí, eu aceitei jogar pelo Renascença 

e parti para uma outra coisa, fui fazer um teste no banco, Banco Mercantil de Minas Gerais. Até 

porque eu sabia que o banco tinha um time, e que disputava o campeonato bancário, e era a 

rivalidade da época, Bando Mercantil contra Bando da Lavoura. E como eu era um jogador que eles 

já me conheciam do juvenil do Renascença, eles tinham interesse de eu ir para o banco, para jogar 

no time do banco também. Jogava para o Renascença, para o time do banco, aquela confusão toda, 

eu falei: “Não, não tem problema não”. Fiz o teste lá, naquele tempo exigia, que era uma exigência 

muito importante, que era a datilografia, e eu fui, já estava acostumado, como auxiliar de escritório 

da Flex Solas, a bater na máquina, não é? E aí, sai da Flex Solas, depois de quatro anos, 1958 a 

1962, e fui para o Banco Mercantil. Aí assinei com o Renascença, meu primeiro contrato como 

profissional, em 1962, sob o comando de Mário Celso de Abreu. Aí fiquei no Renascença jogando. 

Jogava pelo Renascença, jogava pelo time do banco. 

 

C.B. – E dava tempo de treinar e trabalhar no banco? 

 

W.P. – Eu treinava de manhã e trabalhava à tarde. Porque à tarde, o expediente bancário 

naquela época, era, o expediente para externo, era de sete horas da manhã, até as 17 horas. E, para 

quem era empregado do banco, tinha o turno de sete horas da manhã até as 13 horas, e 13 horas até 

as 19. Então, quando eu treinava de manhã, eu pegava as 13 e ia até 19. 19 eu nunca que saia, 

porque eu trabalhei em um dos lugares piores que poderia ser, interessante, mas o pior da época, 

que era uma sessão que dependia de todas as outras para fechar o movimento do dia, que eu 

trabalhei com contas correntes. Que era, em termo de ficar as vezes 19 horas, ficar até 20, 21 horas, 

22 horas, procurando  diferença, que era o tempo mais ou menos que fechava. Mas, mesmo assim 

eu fui, exigiu um certo sacrifício mas valeu a pena. Porque, aí deu para conciliar, como eu disse, o 

prazer com lado profissional. Então, qual era a minha profissão a partir dali? Bancário. E qual era a 

atividade de prazer, de lazer, que era chamado profissional? O futebol. Então, eu fiquei lá no 

Renascença com 19 anos. E aí, o professor Mário Celso de Abreu, Marão, chegou um dia para mim 

e falou assim: “Piazza, oriundo – como se diz – sobrenome italiano, oriundo. Jogar na Seleção 

Brasileira, jogar na Itália...”. Naquele tempo o mercado exterior era fechado, era muito raro, só 

quem tinha uma dupla cidadania podia ir, não é? Eu falei: “É”. Pensar em Seleção Brasileira lá no 
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Renascença, naquela época? Pensar em futebol do exterior? Nossa, nunca tinha... Eu sabia que 

aquilo era mais conversa dele... Só faltou na continuidade da minha vida, jogar na Itália, porque o 

resto deu, tudo que ele falou deu tudo certo. Mas foi muito importante, que aí eu já fui para o 

Renascença com ele, sob o comando dele, já fui jogar no profissional e aí fiquei só como Wilson. 

Ele foi lá depois... Saiu do Renascença, foi ser técnico da Seleção Mineira, que foi disputar, como 

eu disse, foi a última campeã brasileira de seleções, em 1963. E aí, nesse período, quando terminou 

meu contrato com o Renascença, que a regra geral da época era o passe preso, e eu fiz o passe livre. 

Prender o passe a troco de quê? 

 

T.O. – Como você conseguiu? 

 

W.P. – Passe preso era em que, você terminava o contrato, mesmo que você não acertasse 

com o clube, você não podia sair se o clube não te liberasse. O contrato terminou... Porque que se 

fala “jogador escravo”, você ouve hoje muitos dirigentes falando assim: “Eu queria ser escravo 

também, ganhando esse tanto de dinheiro”. Não, vá ser escravo da nossa época, em que você não 

ganhava nada do futebol, e para você ganhar alguma coisa, para ajudar a família, você tinha que ser 

profissional de outra área, conforme era naquela época. Então, eu terminei como profissional 

bancário e jogador no Renascença, profissional. E fiquei em 1962, depois em 1963, o Cruzeiro 

mostrou interesse de eu ir para lá, acabei continuando no Renascença. Foi firmado um pacto com o 

presidente da época, entre esse diretor de vendas da Flex Solas, o Hugo Farias, que era... Não um 

procurador, mas um amigo, aquele que me ajudava, me orientava sobre negócio de futebol, pela 

vivência dele. Aí eu falei: “Hugo, o negócio é o seguinte, foi em 1962, o Cruzeiro ficou naquele 

negócio, 1963 terminou o meu contrato, entre 1962 e 1963, continuou: 'Vou trazer, não vou'. Olha, 

não vou dar mais prioridade não. Quando terminar esse contrato com o Renascença, aí eu vou para 

qualquer time que eu quiser, não tem que ser o Cruzeiro, porque eles não demonstraram tanta 

vontade assim, que eu estivesse lá”. Para mim foi bom, porque, naquele tempo, ter ido para o 

Cruzeiro não ia somar muito não. E eu acabei ficando mais um ano, 1963, no Renascença. Quando 

veio 1964, que ia ser o momento de decidir se ia ficar no Cruzeiro ou não, veja quem foi ser 

contratado para ser técnico do Cruzeiro em 1964, o professor Mário Celso de Abreu, que tinha sido 

campeão nacional com a seleção mineiro, e foi contratado pelo Cruzeiro, no ano de 1964, aí eu 

fiquei mais entusiasmado. Eu fiquei: “Ele já me conhece, é hora de ir para o Cruzeiro ou não, então 

vou acertas”. E fui para o Cruzeiro. Só que, na verdade, eu assinei que não seria o titular do 

Cruzeiro, porque o Cruzeiro, naquele mesmo ano, repatriou daqui do estado do Rio de Janeiro, um 

médio-volante, Hilton Chaves, que jogou pelo Atlético, tinha jogado pelo Cruzeiro, tinha sido 

campeão brasileiro, em 1963, sob o comando do Mário Celso de Abreu. Seria ele, a princípio, 
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titular. É como se, hoje, tivesse um Pelé e tivesse um Neymar, quem seria o titular? Seria o 

Neymar? Não, ele ia ter que ficar aguardando a vez dele. Então, mais ou menos assim, esse tempo, 

em 1964 no Cruzeiro, foi mais ou menos isso aí, mesmo tempo o Mário Celso de Abreu como 

treinador, que já me conhecia e tudo, eu não ia ser titular de imediato. 

 

T.O. – Mas aí você deu sorte. 

 

W.P. – Mas, me deu confiança, não é? Me deu certeza de que, quem sabe, uma oportunidade 

melhor. E aí, foi onde eu fui para o Cruzeiro, acertei, e fiquei ali, naquela. No primeiro jogo do 

campeonato mineiro de 1963, em que o titular era o Hilton Chaves, esse volante, que o Cruzeiro 

havia contratado do América do Rio de Janeiro, depois de que ele saiu de Minas, em 1963, foi para 

o América do Rio de Janeiro, o Cruzeiro resolveu trazê-lo, em 1964 ainda, poucos meses depois, 

para ser o médio-volante do Cruzeiro. E aí, o Mário Celso de Abreu chegou e colocou-o como 

titular, claro, tinha que ser ele. Mas no primeiro jogo do campeonato brasileiro de 1964, o Hilton 

Chaves, jogando em Pedro Leopoldo, teve uma lesão séria chamada distensão, na cocha direita. Que 

ficou meses com aquilo, e com essa situação acabou me dando chance para que o Wilson, o Piazza, 

começasse a aparecer no Cruzeiro, e dali para frente eu acabei, abraçando aquela posição e nunca 

mais saí, como titular do Cruzeiro a partir de 1965 até chegar em 1977, no final. E aí em 1964, 

quando o Mário Celso de Abreu foi para o Cruzeiro, é que eu volto aquela história do Wilson e do 

Piazza. Àquela época, usava muito denominar jogador de futebol: Geraldo primeiro, Geraldo 

segundo. Se você chegou no clube, chamado Geraldo, então era o Geraldo primeiro. Se chegou 

aquele outro, chamado Geraldo também, era o Geraldo segundo. Então, nessa época eu fui para o 

Cruzeiro, em 1964, tinham três Dirceu, dois saídos do juvenil e um que já era profissional do 

Cruzeiro. Um desses, que estava saindo do Juvenil, veio a ficar conhecido, Dirceu Lopes.  

 

T.O – Era o Dirceu um ou dois? 

 

W.P. – Ele seria o Dirceu, talvez o segundo ou o terceiro. O outro era um quarto zagueiro, 

que tinha um sobrenome, inclusive de descendência italiana, Trapattoni, e tinha um ponta de lança 

chamado Pantera. Então, você imaginou bem, naquele tempo, dois Wilson, um que veio de Juiz de 

Fora e estava também no Cruzeiro nessa época. Eu cheguei do Renascença, então eu seria o Wilson 

segundo, o outro Wilson primeiro. O outro Geraldo... Dirceu primeiro, Dirceu segundo, Dirceu 

terceiro... Imaginou isso, na mente do torcedor, pelo radinho? “Bola para Dirceu primeiro, passa 

para Dirceu segundo, vai para Wilson primeiro, Wilson segundo”. Foi então que esse Mário Celso 

de Abreu, que falam que esse Mário Celso de Abreu era professor de educação física, formado, na 
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linguagem lá dos boleiros falavam que ele gostava de inventar, sabe? Que ele era muito inventor de 

coisas, sabe? Muito vaidoso, nesse aspecto. E ele então resolveu, chegou e falou assim: “Como é 

que você chama?”. “Eu me chamo Dirceu Lopes Mendes”. “Então vai ser Dirceu Lopes ou Dirceu 

Mendes”. “E você?”. “Dirceu Trapattoni não sei o que lá”. “Então vai ser Trapattoni ou Dirceu 

Trapattoni, vai ser Pantera ou Dirceu Pantera, se quiser usar o Dirceu usa, Dirceu Pantera, Dirceu 

Lopes, aí dá para o pessoal...”. Como hoje, no futebol, eu vejo tanto Thiago Ribeiro, Thiago Silva, 

não sei o que lá, e tem tantos outros aí, Renan Oliveira, Renan não sei o que lá, tem hora que a 

gente até confunde. Mas aí, no caso: “Você, Wilson não sei o que lá Almeida, vai ser Almeida ou 

Wilson Almeida, e você vai ser Wilson Piazza, ou vai ser o Piazza”. Aí, como o Piazza soava muito 

mais forte, artisticamente muito mais forte do que Wilson, porque o Wilson seria mais um no meio, 

Piazza seria diferente. Aí começou a era Piazza no Cruzeiro. Nessa história aí, a minha mãe já tinha 

conseguido comprar pelo Estado, naquela época... Meu pai era funcionário público, minha mãe foi 

servente também, como funcionário público. Eles tinham conseguido comprar uma casa em Belo 

Horizonte, na Cachoeirinha, onde eles tinham mudado, aí eu já morava com os meus pais em Belo 

Horizonte, aí chegam... Eu já estava treinando, foi naquele momento que eu estava treinando pelo 

Cruzeiro para ver se acertava ou não, no início de 1964. Aí chega na porta de casa, lá em 

Cachoeirinha, naquele tempo não tinha nem campainha, era bater palma, não é? Bateu palma lá, 

uma irmã atendeu, do chamado alpendre, varanda ou alpendre, aí minha irmã olhou, um amigo do 

meu pai do lado de fora, chamado Álvaro Guimarães, diz assim: “Ô minha filha! O Piazza está aí?”. 

E ela disse para ele: “Não está não, ele foi treinar no Cruzeiro”. Ele assustou um pouco, porque ele 

tinha jogado futebol com o meu pai no interior, saiu do interior para fazer uma visita, aquela visita 

de amigo, tinha tanto tempo que ele não via meu pai. “Mas, quando chegar 11:30, meio dia, ele está 

voltando se o senhor quiser esperar, já são dez e pouca, vamos entrar”. “Não, não vou entrar, não. 

Faz o seguinte, você fala que o Álvaro deixou um abraço, que veio fazer uma visita, mas que vai 

voltar depois, para bater um papo com ele”. Na hora que ele virou as costas, já ia saindo, meu pai 

aparece na varanda. O meu pai já era aposentado nessa época, quando ele apareceu o Álvaro olhou 

para ele falou assim: “Uai Piazza, perguntei por você sua menina falou que você foi treinar no 

Cruzeiro, estou achando até estranho, com quase cinquenta e tantos anos, treinar onde, uai?”. 

[Risos]. “Álvaro, não é não, é que agora aqui, é o seguinte, lá em Neves eu era o Piazza, conhecido 

como Zé Piazza e tudo, agora não, o Piazza é o outro, eu sou só o Zezé. Eu voltei a ser só o Zezé”. 

[Risos]. No Cruzeiro mesmo, nesse ano, na preparação do campeonato mineiro, o Cruzeiro vai fazer 

um amistoso em Formiga, e no Renascença, no profissional, eu tinha jogado – até hoje ainda é vivo 

– com um ponta de lança chamado Germano. E ele estava lá em Formiga, foi contratado por um 

time de Formiga, disputava, também, o futebol profissional, em 1964. E aí o Cruzeiro foi fazer um 

amistoso contra o Vila de Formiga, aí entrei em campo, Cruzeiro, o time de Formiga entrou em 
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campo, aquela coisa toda. Eu sabia que ele estava jogando lá, o Germano, e ele sabia que o Wilson 

do Renascença estava no Cruzeiro. Aí, entramos em campo, e esse Germano aproxima, naquela 

coisa, antes de sair: “Como é que vai Wilson, você está bom? A família está boa? Sorte aí no 

Cruzeiro, poxa vida”. “Você também no Vila de Formiga, Germano”. Foi aquele bate papo rápido, 

de repente ele vira assim: “Escuta aqui, quem é esse tal de Piazza, do Cruzeiro?”. Eu virei para ele: 

“Vem cá, para que você quer saber quem é esse tal de Piazza do Cruzeiro?”. “O treinador chegou – 

porque ele jogava de ponta de lança – o treinador falou que quando o time do Cruzeiro sair, para eu 

[inaudível] um pouco, para eu pegar esse cara aí no meio de campo, para eu não deixar ele armar o 

time, e eu não sei quem é esse tal de Piazza, aí eu olhei para ele e falei o seguinte: “Olha, você está 

falando com o próprio”. [Risos]. Aí, ele olhou para mim: “Não! Você que é o Piazza?”. “Sou eu 

mesmo”. “Esse Marão inventa viu, no Renascença, que era um time pobre era Wilson, bastou ir 

para o Cruzeiro, é Piazza. Ah, não! Está doido, é demais”. [Risos]. Quer dizer, eu achei interessante. 

Aí veio mais para complementar essa história do Piazza. Anos atrás, depois do futebol, Piazza, 

Piazza, eu tenho dois filhos, um menino e uma menina, o menino chama Felipe, a menina, Fabrícia. 

Então, eu no supermercado fazendo as compras, ia lá para o sítio com o meu filho, com os meus 

parentes e tal. Aí, eu peguei uma fila para pagar o que eu comprei, e meu filho está atrás de mim, 

enquanto está esperando pagar. De repente, eu ouço uma voz de uma menina, do outro lado, da 

outra fila, do outro caixa, que diz assim: “Ei, Piazza!”. Eu olhei, fiz para a menina, não sabia quem 

era, mas falou Piazza, fiz um tchauzinho: “Ei, tudo bem?”. Aí o meu filho, que estava atrás de mim, 

bate o dedinho nas minhas costas: “Pai, não é com você não, é comigo”. Aí eu falei assim: “O 

que?”. “É minha colega lá, do Colégio Loyola, e tal”. Quer dizer, é aquela coisa de pai para filho, e 

aí vai, não é? E, então, eu voltei a ser, depois que eu parei de jogar futebol, eu voltei a ser Wilson. 

Porque eu até brinco, não é? A minha esposa, a Margot, com 41 anos de casados, ela não me chama 

de Wilson. Eu até brinco, com ela assim: “Não, Wilson é para os íntimos. O Piazza é para todos, o 

Wilson só para os íntimos”. Tem muita coisa interessante. E, é muito importante a marca que fica, 

além... Não basta só o nome também, você tem que mostrar valor, você tem que trabalhar esse 

nome, elevar esse nome. Dar uma dimensão maior ao nome, porque não adianta só o nome não. O 

nome só não joga.  

 

T.O. – O Piazza deu certo, se firmou. 

 

W.P. – É, nome diferente. Wilson seria mais um, o Piazza, o tanto que ele traz, e falar: “O 

cara ser conhecido, não é chato? Você está, as vezes, em um restaurante ser abordado, você está 

aqui assim, quer dizer, o ônus e o bônus”. Eu falei assim: “Não, graças a Deus, toda vez consegui 

administrar bem essa situação, de não me sentir incomodado, de dar atenção. Eu acho que eu nasci 



Transcrição                                                                                                            

 

 26 

para esse meio mesmo”. E, interessante, que eu falo: “Poxa vida, as pessoas as vezes não gostam de 

ser reconhecidos, os artistas em determinados momentos não gosta de ser reconhecido, quando ele 

acha que vai ser importunado. Mas, por outro lado, quando ele quer tirar proveito, ele quer ser 

reconhecido. Então, você tem que trabalhar sua cabeça, tem que conviver com isso. Eu já tive 

experiência com essa questão, por esse Brasil afora. Por exemplo, vou citar mais um caso do Piazza. 

Eu estava em Brasília, tem agora essa marcha dos prefeitos, quando tem alguma coisa que interessa 

os municípios brasileiros. Aí, vão os prefeitos lá para pressionar o Congresso, aquela coisa toda. 

Então, nesse dia, para você encontrar hospedagem em Brasília só se dormir na rua ou você 

conseguir dormir na casa de um amigo... Eu estava em Brasília em um desses momentos e eu tive 

que ficar, eu ia voltar no mesmo dia, mas acabei não dando conta de resolver todos os problemas, 

eu tive que voltar no outro dia. Aí tive que correr atrás para buscar um lugar para ficar. E vou, de 

hotel cinco estrelas até zero estrelas, e não conseguia e eu falei: “Poxa vida, mas eu tenho que 

ficar”. Aí eu chego em um hotel pequeno, lá em Brasília, naquela região hoteleira, e já tem na 

recepção um balcão de um altura, que quem está sentado lá no atendimento, você para enxergar a 

pessoa, se a pessoa estiver sentada, você tem que debruçar em cima do balcão para ver a pessoa que 

está trabalhando. Então, eu cheguei, isso por volta de quase 12 horas, entrei no hotelzinho, 

cumprimentei o funcionário lá do hotel e falei: “Ô meu amigo, será que vocês não tem uma vaga de 

hoje para amanhã não?”. Ele estava trabalhando, sentado, de cabeça baixa, falou: “Não, tem uma 

lista de espera aqui do tamanho...”. Mas nem olhou, quem estava perguntando, e eu aqui no balcão 

debruçado. “Meu amigo, eu sinto muito, não tem não”. “Mas não tem jeito de abrir... Não poderia 

pegar aí, independente de qualquer compromisso”. “Olha, eu não vou assumir nenhum 

compromisso, porque não vai adiantar, não vai ter mesmo, não tem”. Eu falei: “Mas, por gentileza, 

eu sei que eu estou te incomodando, não quero te atrapalhar no seu trabalho, mas só anota aí, sem 

compromisso, por favor”. Mas eu já estava usando, como se diz na linguagem popular de 

malandragem, eu falei: “É hora do Piazza chegar, aí não é o Wilson, é o Piazza”. Aí eu falei com 

ele: “Anota aí, por gentileza”. “Tudo bem. O senhor está sendo muito educado, eu vou anotar”. Mas 

nem olhou, até aquela altura não tinha se dignado a olhar se eu era preto, branco, bonito, feio, se era 

assim ou assado. Então, na hora em que ele foi começar a anotar, “como é que é mesmo?”. “Wilson, 

da Silva, Piazza”. Aí quando eu falei “Piazza”, ele parou. Parou no “da Silva”, Piazza ele nem 

escreveu. Aí ele olhou, foi a primeira vez que ele olhou: “Piazza?  Vem cá, você é aquele jogador?”. 

Eu falei: “Sou eu mesmo”. [Risos]. “Nossa, que prazer!”. Mudou tudo. Aí veio me dar um abraço, 

era cruzeirense, era mineiro, cruzeirense, mas aí começou “a Seleção Brasileira de 70, igual aquela 

Seleção não tem”. “Você está querendo o negócio da vaga? Olha, cinco para meio dia, eu reservei 

uma vaga para esse sujeito, eu falei que se não viesse até meio dia eu passava, aqui, cinco para meio 

dia, não vai vir. Aqui, pode entrar”. Quer dizer, a gente entra com o Piazza nessa história. Eu acho 
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muito importante o nome artístico, mas a pessoa tem que saber trabalhar o nome artístico. Tem que 

saber respeitar e ser respeitado, e, principalmente no caso do futebol, a gente leva muita vantagem. 

Por isso que o bônus que a gente tem, é muito superior ao ônus que poderia ter. Por isso que eu 

acho que, graças a Deus, eu consigo conviver com isso. A minha história de relacionamento com 

torcedor seja ele atleticano, lá em Minas, seja americano, no Brasil afora, flamenguista, são-paulino, 

corintiano. Graças a Deus, é uma história muito bacana. 

 

T.O. – Você mencionou já, a Taça Brasil de 1966. Mas, antes mesmo disso, o Cruzeiro já é 

campeão em 1965. Como foi esse time dando certo desde o começo? 

 

W.P. – Olha, o que salvou, não é só o futebol [inaudível], mas o que veio dar uma outra 

dimensão ao futebol brasileiro, foi a globalização do futebol brasileiro, ou a descentralização do 

futebol, do eixo Rio-São Paulo, foi a chegada do Mineirão. Independente dos jogadores, que 

fizeram parte do time do Cruzeiro naquela época, 1964, 1965. O que eu falo sempre, não só eu 

como outros companheiros, chegamos no Cruzeiro, o Cruzeiro tinha uma dimensão pequena, 

grande lá para Minas Gerais, mas mesmo assim, era um time com uma história só regionalizada. E 

nós conseguimos dar um rumo diferente à história do Cruzeiro, que passou a ser uma história 

considerada ao nível nacional, estadual e mundial até mesmo, com aquilo que a equipe fez a partir 

do ano de 1965, mas, evidentemente, tendo, como apoio importantíssimo, como ponto fundamental, 

também a chegada do Mineirão. Porque o clube daquela época vivia só de bilheteria, e os outros 

estados todos, na verdade, eram fomentadores, fabricantes de jogadores para o eixo Rio-São Paulo. 

Claro, o Rio-São Paulo foi a vitrine e ainda continua sendo, do futebol brasileiro. Mas, naquele 

tempo, em uma proporção muito grande com relação à Minas, ao Rio Grande do Sul, à Bahia. 

Então, o Cruzeiro foi muito feliz, a direção do Cruzeiro foi muito feliz, que conseguiu enxergar 

aqueles valores que estavam despontando, em 1964. Tanto que o Cruzeiro, quando eu cheguei, em 

1964. O Cruzeiro não foi o campeão mineiro de 1964, foi o Siderúrgica, treinado pelo falecido 

treinador Yustrich4, que foi campeão em 1964. Mas o Cruzeiro, não fez uma campanha brilhante em 

1964, principalmente no, considerado, primeiro turno. Já no returno do campeonato mineiro de 

1964, o Cruzeiro, com aqueles jogadores, entrando e saindo, jogando bem ou não. Ainda se 

firmando, buscando seu espaço, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, e outros tantos, conseguiu, com a 

chegada do Mineirão, com aquele palco todo, a meninada nova que tinha, com o pouco que eram 

chamados jogadores experientes, se projetou definitivamente no próprio campeonato mineiro, 

fazendo uma diferença enorme com relação aos outros clubes, embora Atlético e Cruzeiro, e até o 

                                                
4 Dorival Knipel (1917-1990), conhecido como Yustrich, foi um goleiro e técnico de futebol. 
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América, sempre fosse páreo duro, mesmo com esse time que o Cruzeiro conseguiu formar. Mas já 

foi campeão logo em 1965. Então, em 1964, no ano  em que o Siderúrgica foi o campeão mineiro, o 

Cruzeiro, no segundo turno, não perdeu para ninguém, ganhou, inclusive, do Siderúrgica, que foi 

campeão mineiro. Já no returno, estava com esse time montado. E a sorte que deu, foi a chegada do 

Mineirão, que o clube vivia só de bilheteria, você imagina o Estádio do Independência, o acanhado 

Estádio do Independência, que com 10, 12 mil pessoas está superlotado, sem nenhum aspecto de 

segurança, de comodidade, de conforto para o torcedor, não é? De repente você vai para o Mineirão, 

com a capacidade para 100 mil pessoas, em um lugar maravilhoso, que é a Pampulha, não é? E, 

também, com condições, a parte de apoio que precisa ter, estacionamento etc. Aí a coisa casou 

definitivamente para a história do Cruzeiro. E aquele time já chegou a mostrar muita técnica, muita  

força, no returno do campeonato mineiro de 1964. Porque nós pegamos, ainda em 1965, parte do 

campeonato mineiro, ainda no Independência, que o Mineirão foi inaugurado em setembro de 1965. 

Eu, por exemplo, não fiz parte da inauguração, da história do Mineirão, fez o Buglê,5 que foi o autor 

até do primeiro gol da história do Mineirão, que jogava no Atlético, como médio-volante, o Blugê, 

que, posteriormente, jogou no Vasco da Gama. Então, eu falo que eu cheguei na Seleção Brasileira 

primeiro, antes de passar pela Seleção Mineira, isso é interessante. Mas, não tenham dúvida de que 

o Mineirão foi, realmente, um divisor de água, proporcionou um tempo diferente. Eu falo isso não é 

só na história do Cruzeiro não, que o Atlético também tinha um grande time. Mas eu tive por esse 

Brasil afora, quando começou a ter Serra Dourada, Beira Rio, e aí você vê, um clube que vivia só de 

bilheteria, um público de 10 mil, 8 mil passar para 100. Então, é por isso que eu falo, que eu sou do 

tempo da camisa virgem, até 1974, tem documentado isso, eu tive aqui, antes de partir para esse 

nosso bate papo, eu estive mostrando aqui, em 1974, já através do  jornal da época, em que o 

Cruzeiro tinha que fazer uma excursão aos Estados Unidos, nós tínhamos a decisão do campeonato 

brasileiro contra o Vasco, que deveria ser em Minas Gerais, acabou sendo no Maracanã, e isso 

acabou fazendo com que nós não conseguíssemos aquele titulo de 1974. Mas, tinha até uma 

ressalva dentro da matéria do jornal, onde os dirigentes do Cruzeiro, proibindo de nós darmos a 

camisa, porque na semana seguinte, já teríamos uma excursão para o exterior, e que se desse a 

camisa, não teríamos camisa para jogar. E, realmente, é interessante, eu não tenho... Nós fomos 

campeões brasileirismo em 1966, no Pacaembu, diante do Santos, com a camisa branca. Se hoje me 

oferecessem, você vê que tudo isso é a chamada falta de cultura, falta de memória, falta de 

condição. Se me oferecessem qualquer valor, para que eu apresentasse a camisa branca do Cruzeiro 

com a qual nós fomos campeões brasileiros de 1966, seria uma camisa considerada relíquia, eu não 

tenho. Quem é que seja que me oferecesse algum valor, eu já perdi, e assim também com muitos 

                                                
5 José Alberto Bougleaux, mais conhecido como Buglê. 
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companheiros. Então, do Cruzeiro, atualmente, eu tenho mais camisas do que na época que eu 

jogava, mas tudo é uma questão de mudanças, não é? Porque aquele tempo nosso, era realmente, o 

tempo da camisa virgem, é o tempo que só tinha o distintivo do clube. É o tempo em que quando 

você beijava o distintivo do clube, você beijava como se estivesse beijando a sua mãe, a sua esposa, 

um ente querido. Não é aquela coisa de beijar hoje e jogar fora amanhã, não. Por isso o torcedor... E 

aí vai mais uma recomendação, que as atitudes, hoje, que determinados jogadores tomam, eles tem 

que pensar antes, porque ele não consegue ludibriar o torcedor mais, o torcedor cobra desse jogador, 

desse profissional, ele sabe que não cobra mais 14 anos de clube, 10. Que isso não é realidade, mas 

o torcedor cobra ação, cobra demonstração, durante o momento que está vestindo a camisa, 

independente de beijar ou não, que ele vista a camisa, reconheça a cor da camisa, se identifique com 

aquela camisa e passe a dar o melhor que ele pode em razão da defesa daquela camisa. Eu digo isso, 

eu acho que é do Ruy Barbosa, que dizia: “Prefiro as lágrimas da derrota, do que as lágrimas de não 

ter lutado”. Então, eu falo que eu, graças a Deus, com outros companheiros, na vida do Cruzeiro, no 

futebol brasileiro. A gente sempre procurou, o quê? Porque elas fazem parte, ou, ela faz parte de 

qualquer um na vida, principalmente no caso do futebol, as derrotas. Já chorei muitas vezes nas 

derrotas. Chorei de tristeza e tudo, mas graças a Deus eu nunca chorei, e já vi vários companheiros 

não chorarem, pela falta do espírito de luta. Então, isso que o torcedor anseia, ele vai ao campo... É 

claro que ele quer que o time ganhe sempre, ganhe todas, mas o que ele cobra muito, mais do que 

nunca nos tempos atuais, é a atitude de identificação da camisa. É muito desagradável a gente ficar 

ouvindo, até por questão ética, onde o torcedor chega e quer ouvir a opinião sobre o jogador atual 

que não tem amor à camisa, eu sempre falo: “Não, não é isso”. Tem jogadores que tem amor, 

batalham e tal, mas são atitudes que eles tomam, ou procedimentos que não adianta, ele não ilude o 

torcedor. O torcedor não aceita isso porque vê que não passa de uma cena cinematográfica, não é? 

Então, é preciso que ele respeite o torcedor. Porque o torcedor é a razão maior, que representa 

qualquer ganho do artista. Seja no futebol, seja na arte, seja na música ou onde quer que for, nós 

precisamos ter esse lado. Eu fico imaginando hoje, no futebol, felizmente tem procurado acabar 

com isso. Quando os tribunais julgam determinados problemas relacionados a futebol, a torcida, e 

que o time tem que jogar com o estádio vazio. Ah meu Deus! Se me perguntar se eu gostaria de 

jogar sempre, tendo todo o torcedor contrário, mas presente ao estádio, eu jogaria sempre com o 

torcedor contrário, mas eu não queria nunca jogar com o estádio vazio. Acho que é a maior 

frustração para o artista, creio que o jogador, por mais insensível que seja, por mais que ganhe 

dinheiro, ele deve querer mostrar sua arte tendo alguém para aplaudir, ou que seja para vaiar. 

 

T.O. – Conta para a gente, então, como é que foi com a camisa do Cruzeiro, com estádio 

lotado, aqui no Pacaembu, vencer o Santos em 1966, ganhar a Taça Brasil. 
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W.P. – É gozado, não é? O Santos que ainda era o maior time do mundo naquela época. É 

interessante que, na minha história de Cruzeiro, de 1964 até 1977, eu só perdi duas vezes para o 

Santos, o Cruzeiro. E, por duas vezes, por situações de problemas que aconteceram dentro do 

campo. Um foi em Belo Horizonte, quando o Cruzeiro perdeu de 1 a 0 para o Santos, gol do 

[inaudível], que estava no Santos, um gol de falta. E, teve até um lance em que o Evaldo, ponta de 

lança do Cruzeiro, em um choque com o Cejas,6 que era o goleiro do Santos, teve fratura exposta da 

tíbia da perna direita. Não justificando a derrota. E a outra foi no Morumbi, um jogo em que o 

Cruzeiro perdeu de 2 a 0 do Santos, quando teve o famoso lance entre o Procópio e o Pelé, em que o 

Pelé quebrou o Procópio e quase inutilizou ele para o futebol naquela época, em que o Cruzeiro 

perdeu de 2 a 0. Fora isso, o Cruzeiro só foi feliz diante do Santos, porque jogava um futebol 

semelhante ao Santos, muito alegre, muito ofensivo, e a gente com uma turma mais jovem. Embora 

o Santos tivesse mais experiência. Mas, tanto que, no primeiro jogo que eu fui enfrentar o Santos, 

da era do Mineirão, foi até em 1966, um jogo amistoso, e aí veio o primeiro momento da 

competição oficial, que foi a Taça Brasil, que representava, que dava o título de campeão do Brasil 

na época, e o adversário era o Santos, e o primeiro jogo marcaram no Mineirão. Só que aí nós 

chegamos: “Olha, agora é para valer. Agora o bicho vai pegar, a coisa vai complicar. Uma coisa era 

enfrentar o Santos, ganhado de 4 a 3, no amistoso. Outra coisa agora era enfrentar valendo, mas 

vamos lá, não é? Com toda cautela, com todo o respeito”. Porque diante de um Pelé e companhia, 

não era fácil. Eu toda vida, do treinador, recebia a missão mais espinhosa: como homem de 

proteção e, naquele tempo, se tinha um único volante, era um volante só, dando contenção aos 

quatro zagueiros. A única diferença era que naquela época, a gente tinha verdadeiramente quatro 

zagueiros, porque os laterais, que hoje são chamados alas, eles ficavam mais apegados à parte 

defensiva, do que à parte ofensiva. Até porque, sempre, os grandes times, como foi o Santos, o 

Botafogo, para não falar do Palmeiras, São Paulo, tudo, eram do meio para frente. O futebol 

brasileiro sempre foi jogado do meio para frente. Quer dizer, você tem força ofensiva você vai, não 

precisa esperar o adversário te agredir, vai agredir o adversário. O importante é fazer gol, vá buscar 

os gols. Sofrer é uma consequência, porque você quando vai buscar mais os gols você se expõe 

mais também a tomá-los. E é tanto que não se falava muito do setor defensivo na época, como se 

fala hoje. Porque os times se empregavam mesmo, mais para a parte ofensiva. Então, você fazia um 

esquema tático do time, como o time joga? Muitos eram o tradicional 4,2,4, o time do Santos, por 

exemplo. Mas se você pegasse o time do Santos, por exemplo, ele não jogava 4,2,4, jogava 4,1,5. 

Assim, naquele primeiro momento contra o Cruzeiro, o Cruzeiro jogava com 4,1,5, não era nem 

                                                
6 Augustín Cejas. 
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4,2,4. Porque o Cruzeiro jogava com Piazza e Dirceu Lopes, o Dirceu Lopes nunca foi um jogador 

de marcação. E, na frente, era o Natal, Tostão, Evaldo, Hilton Oliveira. Quer dizer, somado aí com 

o Dirceu, ficava esse esquema 4,1,5. E ainda, por enfrentar o Santos, o treinador falava: “Olha, 

Piazza, o primeiro combate com o Pelé tem que ser você. Você que tem que ir para o primeiro 

combate”. Ou seja, eu tinha que ser um facilitador. Não era só sacrifício, não. Mas, eu tinha que ser 

um facilitador de todas as jogadas que passassem pelo pé do Pelé, para, no caso, o ataque do Santos 

à frente da nossa defesa. Para que o Pelé não carregasse – como qualquer outro, mas principalmente 

o Pelé – essa bola direto contra... Em termos do combate com o zagueiro, direto com o Pelé. E aí já 

fui para campo com isso, não é? Tenho que... O primeiro combate é o Pelé. E veio o jogo. 

 

T.O. – Como é que é ir para o campo, pensando, tenho que marcar o melhor do mundo? 

 

W.P. – Olha, uma coisa que o jogador não pode, desde quando vai, mesmo na Seleção, 

quando mais jovem. Ele tem que ter personalidade. Não é só, eu falo jogador porque estamos 

falando de futebol, mas isso na vida. A pessoa tem que ter personalidade, tem que saber daquilo que 

é capaz, daquilo que você é bom. Reconhecer o mérito do adversário, mas não se anulando. Então, 

eu falo, eu toda vida falei: “O Pelé é bom na dele, na minha sou eu. Põe ele para jogar aqui, ele vai 

jogar, mas não vai fazer o que o Piazza faz. Agora, põe o Piazza para jogar lá, também não vai fazer 

o que o Pelé faz”. Agora se for partir para o campo de quem é mais técnico, quem é mais 

conhecido, claro, nem tem comparação, não é? Então, eu partia desse princípio, tanto que eu nunca 

fui um jogador de fazer... De marcar, e nunca dei um pontapé em ninguém. E usava a questão da 

falta como um recurso técnico, mas de uma forma muito rara. Porque eu acho, que para um bom 

desarmador a questão da falta faz parte, tem hora que você tem que saber utilizar, não dar um 

pontapé no adversário, mas até quando você não sabe utilizar você passa um atestado de 

incompetência, de incapacidade, e eu nunca fui isso. Se um jogador passava a bola debaixo da 

minha perna eu tinha que estar preparado para tal, eu corria atrás do adversário para poder me 

encostar novamente, para um novo combate, e, de repente, se eu tomasse essa bola, depois que ele 

me passou debaixo das pernas, que é a jogada que, no futebol, o jogador sente mais agredido. A 

partir do momento em que eu ia lá e pegava essa bola, eu dava uma resposta para ele: “Está vendo, 

passou debaixo da minha perna, eu vim aqui e tomei a bola, é isso”. Na Seleção Brasileira de 1970, 

antes de eu falar a história desse jogo. A Seleção Brasileira de 1970, tinha um tal – até hoje tem – 

de bobinho, não é? De peruzinho, que eles falam, antes de começar o treino, vai todo mundo para 

lá... Que é um tipo de recreação, mas no fundo é um treinamento importante. Aí, principalmente, 

quando você fala: “É um toque só”. Aí, tem um ou dois perus, dependendo do número que participa 

da rodinha, aí são dois perus. E aí, na Seleção Brasileira de 1970, tinha o Rivelino, o Gerson, Pelé, 
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Edu, Paulo César Caju, aqueles caras que tocavam com aquele toque de bola extraordinário, que 

gostavam de sacanear também, as vezes, você tem que dar um toque só, o cara batia a bola para 

você de rosca de maneira que se você não tivesse atento, ela batia na sua canela e te colocava como 

o peru. Só que, o peru, nesse tempo, que a gente considerava igual a tourada na Espanha. O touro, o 

toureiro, você tem que ter o touro valente. Então, eles gostavam que a gente entrasse no peru, 

porque éramos considerados o touro valente, não é? E aí faziam de tudo para a gente ir para o peru. 

E eu ficava possesso, porque era sacanagem. Porque faziam aquilo brincando, mas faziam para por 

a gente no peru, sabendo que éramos perus que corriam daqui e dali, quer dizer, para nos tourear. Só 

que eu desafiava, eu era atrevido, eu falava: “Tudo bem”, se desse vinte e cinco toques, nós 

permanecíamos duas vezes, ficávamos outra vez. Ou então se tomasse debaixo das pernas, debaixo 

da perna eu corria mais o risco de tomar do que os vinte e cinco toques. Mas quando fazia o tiro, 

não por questão de vaidade ou questão de máscara ou qualquer coisa, por questão de confiança, de 

autoconfiança. Eles faziam o tiro e eu falava assim: “Sacanear, mas não tomo vinte e cinco toques, 

eu tomo antes de vinte e cinco toques, não quero saber se a roda tem Pelé, se tem o Gerson, se tem o 

Carlos Alberto, se tem o Rivelino, que toca, que sabe fazer... Eu tomo. Assim como eles sabem 

tocar, eu tomo também. Então, essa coisa eu sempre pus na minha cabeça, respeitando e 

reconhecendo o valor do adversário, mas eu sempre fui, e, assim como enfrentava o Santos, 

principalmente quando tinha, como era o caso, o Pelé: “Eu não vou chegar dando pontapé nem 

nada”. Até porque poderia ser pior, se fosse dar pontapé e a gente bobeasse o Pelé quebrava a gente. 

Porque o Pelé, para mim, foi o jogador mais completo que eu vi no mundo, tudo que você falar de 

fundamento, ele sabe, toda vida soube fazer. Aí veio esse jogo, termina o primeiro tempo o Cruzeiro 

vencendo de 5 a 0, não dava para acreditar. Aquele dia que você fala assim: “Eu não bebi, eu estou 

sonhando? Eu acho que estou sonhando. Mas, não pode, 5 a 0”. Só que o futebol dessa época, é por 

isso que o torcedor fala, não é? O torcedor quer ver gols, a razão maior do futebol é essa, é difícil 

você pega um jogo 0 a 0 que agrade, não é? Você tem jogo, 0 a 0, que ainda é aceitável. Mas, de um 

modo geral, a maioria não serve. Então, poxa vida, o que era interessante nessa época, era aquele 

negócio, a filosofia do futebol brasileiro, e, no caso do Santos, o maior do mundo, era esse negócio, 

se nós tomarmos três, vamos lá fazer cinco, sete. E o Cruzeiro, por incrível que pareça, com aquela 

turma jovem, que não tinha experiência, e com isso era um pouco irresponsável, também 

enfrentava, e batia de frente. É aquele negócio, quem pode mais engole o outro. E o Cruzeiro foi 

muito feliz, nesse primeiro tempo, nesse dia, mas nós voltamos para o segundo tempo, dizendo – 5 

a 0 e dizendo: “Cuidado, o jogo não está ganho”. Porque, Santos, Botafogo da época, 3 a 0, de 

repente faziam 5 a 3, e nós fomos com cuidado. Tanto que no segundo tempo... Mas você tem que 

tomar cuidado, mas também não pode, de repente, [inaudível], e, nós até, diante. Tanto que o 

segundo tempo... Mas você tem que tomar cuidado, mas você também não pode deixar, de repente 
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você se sente anulado, tira a sua força, você próprio e nós, eu acho até diante daquele negócio 

[inaudível] lá de 5 a 0, ficamos tão preocupados   [cuida??] que está ganho ou não está ganho, que 

nós esquecemos um pouco, no início nós sabíamos que o Santos ia vir com tudo, nós esquecemos 

da vontade jogar, no início poxa vida. Não que a gente não quisesse segurar os 5 a 0, mas ai o 

Santos começou logo, ai fez 5 a 1, daí a pouco 5 a 2. A sorte do Cruzeiro, foi que antes do Santos 

fazer um possível terceiro, nós fizemos o sexto, ai matou de vez o Santos, e até tem nesse próprio 

jogo o lance que o Pelé foi expulso numa jogada que eu participei. Ele veio para me quebrar e não 

adianta ele tivesse aqui presente eu falaria: “Não, você foi pra me quebrar sim.” Tanto que quem 

tomou as dores na jogada, na hora, que ele foi firme, [é porque?] com certeza muitos zagueiros 

procuravam batê-lo. Tanto que... foi o Procópio, que tinha jogado no Palmeiras, jogado no São 

Paulo que já conhecia o Pelé, que já tinha enfrentado várias vezes o Pelé, tanto que o Procópio na 

hora que tomou as dores pela jogada da forma como ele foi e disse pra ele. Foi firme nele dizer: 

“Você quer quebrar a perna do garoto? Deixa de ser covarde.” Foi onde no bate-boca, o Armando 

Marques acabou expulsando o Pelé e o Procópio. Embora aquela   a expulsão não tirou ele do 

segundo jogo que aconteceu no Pacaembu. Então esse 6 a 2 no Cruzeiro, foi uma coisa que a 

gente... foi aquilo esporádica, aquilo foi uma normalidade, não é? Porque se ficasse... um dos jogos 

a pouco tempo que aconteceu ai, que me lembra muito esse futebol da época e que esse que o 

torcedor gosta, às vezes você até o seu time perde, mas você sai satisfeito, apesar do time ter 

perdido, mas você saí satisfeito de ter visto um grande espetáculo, esse último que o Flamengo e 

Santos proporcionaram para o futebol brasileiro, pelo campeonato brasileiro desse ano, não é? 

Então isso foi muito importante, mostrando que ai que o torcedor gosta, e que quer ir a campo para 

assistir um grande espetáculo. Claro, que aquele time como o Santos que estava ganhando de 3 a 0, 

de repente toma um 5 a 4, a virada pro torcedor santista não é lá grandes coisas, não ficou tão bem, 

mas para o futebol, como espetáculo, palmas para o Flamengo, palmas para o Santos, não é? E o 

torcedor sai, por mais que ele não queira aceitar a derrota do time, ele sai porque ele viu um grande 

espetáculo. Então, partindo para o segundo jogo do São Paulo, no Pacaembu, e ai a gente, bom 2 a 0 

metemos pro Santos, o estádio tinha chovido um pouco, estava um pouco, o gramado um pouco 

lamaçado, mas não o suficiente para fazer com que as equipes deixassem de jogar, mas o Santos foi 

com tudo chegou com tudo nesse jogo e fez 2 a 0, podia ter feito 3 ou 4, a exemplo que nós fizemos 

lá em Minas, só que não fez. E eu lembro que o Pelé, ainda numa jogada que, quase do meio do 

campo ele fez o gol, ele comentou: “Vocês estão com sorte.” [risos] Eu falei: “Ainda bem, não é?” 

E ai veio o segundo tempo, o Cruzeiro ainda perdeu o primeiro lance que seria o primeiro gol de 

pênalti com Tostão. Para o próprio Tostão fazer pelo lado da ponta direita, com a perna esquerda 

fazer o primeiro gol do Cruzeiro. Para depois o Dirceu Lopes empatar e o Natal no final, quase no 

final do primeiro tempo fazer os 3 a 2 que deu o título para o Cruzeiro naquele ano.  
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T.O. – Entendi. Vamos fazer mais uma pausinha para trocar a fita. 

 

W.P – Vamos. 

 

 

[FIM DO ARQUIVO II] 

 

 

T.O. – A gente falou bastante do Cruzeiro. Vamos passar para os temas da seleção e das 

Copas do Mundo. Como é que foi ser convocado, estrear na seleção? 1967... 

 

W.P – 1967. É. Eu fui feliz, porque eu já fui... Primeiro que eu já fui tento um treinador que 

era irmão do nosso treinador do Cruzeiro. Aliás, na minha vida como jogador, eu passei pelos três – 

hoje falecidos – treinadores, os três irmãos: tinha o Aírton Moreira, o primeiro técnico do Cruzeiro, 

na era do Mineirão, 1965, 1966; o Aymoré, na seleção de 1967; e o “seu” Zezé Moreira, na Taça 

Libertadores de 1976, no Cruzeiro. Passei pelos três irmãos. Mas, nesse primeiro momento, 

evidente, da seleção brasileira, foi em 1967. E, além do Cruzeiro, pelo time, ter vencido o Santos na 

Taça Brasil, da forma como venceu... Venceu e convenceu. Mostrou que o seis a dois, em Minas, 

não tinha sido apenas uma questão de... Um acontecimento. Que, depois, com o que fez no 

Pacaembu, de três a dois, de dois a zero, fazer três a... Mostrou que a equipe tinha competência, que 

a equipe era, realmente, muito boa. E aí, em 1967, tendo, já, para facilitar tudo isto, o irmão como 

treinador da seleção, que era irmão do treinador do Cruzeiro... Então, facilitava ainda mais. Como 

as seleções também pegavam como base, sempre, os times grandes da época – e o Cruzeiro naquele 

momento estava muito bem –, o Cruzeiro teve seis jogadores convocados para a seleção de 1967. 

Só que, nesta convocação... Eu não sei. O futebol, realmente, às vezes escreve a sua história de 

maneira tão diferente para tantos jogadores que ora é justo, ora injusto. Tem um, que eu sempre 

admirei, que fez parte da história do Cruzeiro, até hoje faz parte da história do futebol brasileiro, e 

que não foi titular da seleção brasileira, inclusive quando, nessa época... Com todo respeito àquele 

que foi titular na época, que foi o Félix7, que até, por sinal, foi um dos campeões em 1970, junto, 

mas tem um jogador que... Tem coisas que a gente não aceita no futebol. A gente não entende. É o 

caso do Raul, que estava no Cruzeiro, que tinha, sob o comando, lá no Cruzeiro, do “seu” Airton 

Moreira, e o Aymoré... Mas conta a história que o próprio “seu” Airton Moreira arrebentou, na 

                                                
7 Félix Miéli Venerando. Goleiro da seleção brasileira entre 1965 e 1972. 
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linguagem popular, com o Raul. Porque o Raul era um... Goleiro é um dos que mais treinam. Tem 

que cair no chão, para lá, para cá, aquela coisa. E o Raul, toda... Com aquele tamanho, mais 

dificuldade de você cair. Menos agilidade. Mas era um “goleiraço”. Você olhava para o Raul, ele 

podia tomar um chamado frango, mas você olhava e ele estava passando para você uma 

tranquilidade. “Poxa, aconteceu. E daí?”. Isto ajudava muito. E ele, realmente, naquele momento, 

com toda a equipe do Cruzeiro, era um grande goleiro. Eu achei, até, que ele fosse ser o goleiro 

titular da seleção em 1967. Com todo respeito ao Félix. Que o Félix não se sinta magoado. Até 

porque o próprio treinador da seleção era irmão do treinador do Cruzeiro. Tudo isto já era um 

facilitador. E, acabou, o Raul não foi, e eu acho que o próprio “seu” Airton Moreira, treinador do 

Cruzeiro, acabou complicando a vida do Raul. Porque ele chegou perto do “seu” Aymoré, que era o 

treinador, e disse: “Este aí não gosta de treinar de jeito nenhum”. Já pensou bem? Você vai dizer 

para o outro, que era o irmão dele, que aquele jogador do time dele não gosta de treinar, coitado? Eu 

acho que o Raul, aí, ficou marcado. Porque não é possível que o Raul, mesmo depois que foi para o 

Flamengo, não tenha tido a oportunidade de chegar à seleção brasileira e jogar pela seleção 

brasileira. São coisas interessantes que o futebol escreve de maneira, no meu ponto de vista, 

equivocada em algumas histórias desse ou daquele jogador. 

 

T.O. – E como é que foi ganhar a Copa Rio Branco8, sob o comando do Aymoré?  

 

W.P. – A Taça Rio Branco? 

 

T.O. – Isso. 

 

W.P. – Olha, nós saímos, tivemos que enfrentar a seleção uruguaia lá no Estádio Centenário. 

Três partidas. Todas as três ficaram empatadas. Com os empates que aconteceram, evidentemente, o 

time visitante ficava favorecido. Então, nos conquistamos a Taça Rio Branco sob o comando do 

Aymoré na seleção. 

 

T.O. – Foram os primeiros jogos seus no exterior? 

 

W.P. – Foram. Foi, aliás, a primeira vez que [o Cruzeiro, no começo...]9 Só saiu para o 

exterior depois que venceu a Taça Brasil de 1966, que foi ser o primeiro representante na Taça 

Libertadores de 1967. E nós começamos jogando na Venezuela. Fora isso, o Cruzeiro era só uma 

                                                
8 Campeonato entre as seleções do Brasil e do Uruguai disputado em intervalos irregulares entre 1931 e 1976. 
9 Trecho de difícil compreensãoo. 
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equipe de Minas e, naquele momento, do Brasil. Mas para fora, não. Aí, depois que vencemos o 

Santos... a gente fala muito do Santos porque é como se hoje você tivesse um time que saísse 

vencedor em cima do Barcelona. Na atualidade. É porque os times não só viviam de bilheteria, mas 

viviam muito de excursões, para fomentar o caixa. O orçamento do clube, naquela época, eram 

excursões e jogos amistosos neste Brasil afora e no exterior. Então, o Cruzeiro começou a seguir os 

passos do Santos. Em vários momentos, nós encontramos com o Santos. Já joguei com o Santos na 

Venezuela, lá em Caracas... Às vezes, a gente chegava em Lima, no Peru, ou chegamos... Estamos 

chegando hoje para jogar amanhã contra o Aliança. O Santos está saindo hoje porque jogou ontem 

contra o Universitário. Então, a gente sempre se cruzava nesses aeroportos, nesses países aí, 

principalmente na América do Sul, porque o Santos era o time do mundo. E o Cruzeiro começou a 

seguir esses passos depois da Taça Brasil de 1966, com muitas excursões. Cheguei a fazer excursão 

no Cruzeiro, por exemplo, em 1971 ou 1972, de quase 90 dias. Começando aqui, na América do 

Norte, parando lá na Austrália, parando na Ásia... Para tudo quanto é lado. Era bom. Mas o clube 

precisava de um reforço de caixa, até para poder conseguir pagar um pouco melhor e evitar perder, 

também, jogadores, que eu te falei. Principalmente para o eixo Rio-São Paulo. Isso aí ajudou muito. 

 

C.B. – Piazza, deixa eu perguntar uma coisa: nesse campeonato da Copa Rio Branco, você já 

era o capitão do time? 

 

W.P. – Fui capitão da primeira vez. 

 

C.B. – E como é que é? O treinador vai, te faz um convite, isso é natural, você já era capitão 

do Cruzeiro... Como é que acontece? 

 

W.P. – Eu era capitão do Cruzeiro. A seleção brasileira estava vindo, infelizmente, da 

derrocada de 1966, então, aí, foi... Por isso que eu estava fazendo uma divisão do meu tempo de 

futebol, de prazer de jogar futebol, do início, do Renascença, lá em 1961, do juvenil, até 1966. 

Apesar dos meus mais importantes... Tirando, em 1966, a Taça Brasil, em 1976, tem [o título]10 da 

Libertadores pelo Cruzeiro e em 1970, com a seleção brasileira, mas os mais importantes títulos não 

foram da minha época que eu mais gostei de jogar, por incrível que pareça. Eu sempre gostei de 

jogar, mas não foi. Individualmente, não foi. Porque de 1960 até 1966, quando o futebol brasileiro 

era bicampeão mundial, das Copas de 1958 e 1962, em cima daquele futebol maravilhoso do Didi. 

Do Garrincha, do Amarildo, do próprio Pelé, que estava iniciando, em 1958, na seleção, do Nílton 

                                                
10 Trecho de difícil compreensão.  
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Santos, Gilmar, o goleiro... A gente, partiu para 1966, na Inglaterra, em que nós não passamos da 

primeira fase. Olha, se me perguntar, com todo o respeito, eu acho que foi o Denílson, como médio 

volante, e eu não sei que outro jogador que foi, em 1966... Aquela Copa, eu podia não ser o titular, 

mas eu não [deixa parte no futebol brasileiro]11 [inaudível] Eu estava voando. Eu estava 

arrebentando. Sabe aquele negócio que eu falei: “Não, eu que tenho que ser o jogador convocado e 

eu que tenho que ser, no primeiro momento, o titular. Posso até perder a posição, mas eu tenho que 

ser... Porque a gente não é bobo. A gente está jogando contra A, B... [Vem nesse e]12 aquele 

jogador”. Não tenha dúvidas. Se eu estivesse no eixo... Apesar de o Cruzeiro ter despontado, se eu 

estivesse no eixo Rio-São Paulo, eu seria disparado o [inaudível]. Mas, às vezes... Isso tudo, você 

tem que contar com sorte, você não pode forçar a barra... Às vezes, acontecem algumas coisas que 

vem para o seu bem. Eu não sei. Se eu fosse daquela seleção, em 1966, eu não sei se eu teria a 

chance, depois, de ter ido em 1970. Porque muitos jogadores que foram em 1966, não só porque 

estavam, já... Vinham de 1958, 1962. Mas, também, é que a forma de trabalho, que me perdoem 

aqueles que trabalharam nesse tempo... E eu sei que, também, era difícil, mas não podia nunca ter 

ido para esse lado de formar, em 1966, um grupo de 44 jogadores para a seleção, para treinamento. 

Essa seleção, inclusive, treinou muito lá em Minas, na cidade de Caxambu. Eu lembro bem disto. 

Mas, poxa vida, você convocando, já, 22, 23 jogado res, já é complicado... Porque todos querem ser 

titulares e tem que ir com esse espírito de querer ser titular mesmo, mas sempre respeitando a 

decisão do treinador, sempre vendo que o colega está jogando bem... Tem que ser uma disputa leal. 

Não é aquele negócio... Você acha? Eu nunca fui aquele jogador de chegar assim: “Não estou 

satisfeito na reserva”. Não. Se eu tenho esse aqui que está no meu lugar, eu estou bem para tomar o 

lugar dele. Agora, sem onde. Disputa leal. Agora, tem que estar sabendo que eu estou querendo 

jogar no lugar dele. Se eu fosse treinador, eu gostaria de ter jogadores sob o meu comando sempre 

com esse espírito. Não é de acomodação. É respeitar a decisão do treinador, respeitar o que o colega 

está apresentando, que o treinador, naquele momento, preferiu ele do que aquele outro, mas 

deixando sempre nas entrelinhas que “Não, eu não estou satisfeito de estar sentado aqui no banco, 

não. Eu quero estar é jogando. Eu gosto de jogar e quero estar jogando”. Então, isso acaba fazendo 

com que aquele que, no momento, está sendo o titular, o escolhido, se cuide mais, se aprimore mais, 

se esforce mais, jogue melhor, dê o máximo... Isso é que é bom. Isso é o que faz a equipe crescer. 

Isso é o que ajuda muito o treinador. Em 1966, foram de uma infelicidade, porque, realmente, todos 

os grandes jogadores não tinham a abertura do mercado exterior. Então, todos os grandes jogadores 

concentravam... E os times principais todos tinham três, quatro, cinco, seis, sete jogadores 

concentrados fora de série. Concentrados todos no futebol brasileiro. Eu sei que isso, com certeza, 

                                                
11 Trecho de difícil compreensão. 
12 Trecho de difícil compreensão. 
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foi uma pedra no calcanhar dos treinadores da época. Trouxe problemas... “Como é que eu vou 

fazer”. Vamos citar assim: por exemplo, eu tenho quatro meias. Se joga na direita ou esquerda... 

[indica irrelevância com o tom de voz]. Eu tenho o Dirceu Lopes, tenho o Ademir da Guia, tenho o 

Gérson e tenho o Rivelino. Vamos parar por aí. Eu tenho que levar dois. Como é que eu faço? 

Então, aí, é o tempo de que eu falo: essa época era o tempo em que os dirigentes reclamavam que o 

jogador não foi convocado, brigavam com o jogador por ele não ser convocado pela seleção 

brasileira. Era o tempo em que o jogador, quando não era convocado, chorava. Ou quando foi 

cortado, chorava. Então, a gente tem que ter esse espírito. Para chegar à seleção, tem que chegar 

com esse espírito de querer servir à seleção, de entender que servir à seleção é servir à pátria, que é 

uma honra muito grande. E aí, em 1966, fizeram a convocação de 44 jogadores.  

 

T.O. – E foi muito? Deu muita briga? 

 

W.P. – Foi até feio. Porque, em 1966, tinha jogador o suficiente selecionáveis até em 

número maior. Mas para efeito de ambiente, de grupo, não fica bem. Para 20, já complica. Porque, 

normalmente, às vezes, o jogador, quando não tem uma boa cabeça para pensar, uma cabeça 

pensante, ele acha que é perseguição. Acha: “O treinador me botou de reserva”, está sendo 

desestimulado... Não, pelo contrário. Eu passei coisas na seleção de 1969 para 1970, na saída do 

Saldanha, entrada do Zagallo, que falam assim: “O Zagallo te escalou?”. Não. O Zagallo 

reconheceu. Quem me escalou, na seleção de 1970, fui eu. Não foi o Zagallo, não. Fui eu. Eu que 

fiz... Como a frase que o Zagallo usou: “Vai ter que me engolir vivo. Vão ter que me engolir”. E eu 

falei: “O Zagallo vai ter que me engolir”. Quando saiu o Saldanha e... Porque, se eu desanimo, eu 

seria cortado. Se eu não tivesse o espírito que eu sempre tive no futebol, eu seria cortado. Então, 

muitos grandes jogadores não foram à seleção, não se tornaram titulares, porque... Não é que foram 

bonzinhos. É aquele negócio: acomodados. Eu não gosto nem de falar. Não tiveram esse espírito. 

Porque a gente tem que ser assim. [“'Seu' treinador, não, eu...”.]13 Claro, se ele fez a opção por 

aquilo, eu vou respeitar, mas eu estou no calcanhar daquele jogador. Em 1966, para você ver, em 

nível de ambiente, de grupo, você imagina... O treinador vai começar o treino. Tem 44. Ele já tira 

22 para começar. Só podem ser 11 para começar, de um lado e do outro. Depois, ele vai fazer a 

substituição no time do lado A, B... E aí, então, vai trazendo aquele jogador. Você imagina, o cara 

que está no B, ali, já não está satisfeito e acha que ele tem que estar no A. O cara que está nos times 

C, D, ele já sente que, praticamente, daqui a pouco, é ele que vai ser cortado. Ele vai sentir, no 

andamento dos treinamentos... Ele já vai se isolando. Se ele não tiver muita personalidade, não tiver 

                                                
13 Trecho de difícil compreensão. 
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muito espírito de luta, ele acaba ele mesmo se cortando. Favorecendo o corte que o treinador vai ter 

que fazer. Aí, o Brasil, nesse tempo, no meu entendimento, quando convocou 44, teve esse 

equívoco. Porque, para, dali, tirar os 22, dos 22 tirar os 11. No final, o Brasil não conseguiu saber 

quem era quem. Nem nos 22 e nem nos 11. E não foi feliz. E aí, depois dessa derrocada, em 1966... 

 

T.O. – Veio a seleção dos novos. 

 

W.P. – Veio a seleção dos novos. Mas o que aconteceu, também, por parte de toda a mídia, 

toda a imprensa: eles começaram a dizer que aquele futebol lúdico, aquele futebol romântico, 

maravilhoso, técnico do Garrincha, do Didi, que aquilo já acabou. Se o Brasil fosse para a próxima 

Copa com aquele espírito daquele negócio de bicampeão que foi daquele jeito, vendo o que 

aconteceu em 1966, no clima europeu, na Inglaterra, o Brasil podia esquecer. Eu lembro que eu 

jogava no Cruzeiro como médio volante em 1965 e 1966. Campeonato Mineiro. Eram mais jogos? 

Eram. Mas eu, de médio volante, eu não cobrava pênalti, eu não cobrava gol. A história está lá. 

Quando eu digo até que horas o jogador... Porque eu comecei na ponta de lança, quando eu... No 

Cruzeiro, eles até me gozavam, quem me conheceu jogando depois, em 1968, 1969, 1970... “Ah, 

você fazia gol? Vai lá”. Campeão do Campeonato Mineiro. Artilheiro do Campeonato Mineiro, em 

1966, sempre foram Dirceu Lopes, Tostão e o Roberto Mauro, do Atlético. Aí, em uma média de 

20, 21 gols, 19... O Piazza jogando de médio volante? Em um campeonato, eu fiz dez gols, no outro 

campeonato, eu fiz 11. Eu era o terceiro artilheiro do Cruzeiro. Não era nem o Natal, nem o Evaldo. 

Pode ir lá, na história do Campeonato Mineiro de 1966. Você vai ver isto. Agora, a partir de 1967, 

eu lembro que veio aquela coisa, inclusive isto com um reflexo no futebol brasileiro, assim: “Não, 

porque agora é do meio para trás. Viu, lá, na Copa, o que aconteceu? Nós temos que pensar o 

futebol brasileiro do meio para trás”. O médio volante Piazza? “Não, Piazza, fica. Não vai. Fica”. 

Para dar mais proteção. Eu dava proteção, ia na frente, fazia gol, voltava e estava tudo bem. Aí, 

quando começou, para mim, o anti futebol ofensivo. 

 

T.O. – Mas, isso, até nos clubes? 

 

W.P. – Nos clubes. Claro. Tanto que, em 1967, no Campeonato Mineiro, eu fiz um gol. Que 

foi contra o Atlético, de pênalti, eu acho. Foi um futebol que eu, apesar de ser um desarmador, 

modéstia à parte, bom desarmador, nunca gostei de ver no Brasil. Claro, tinha que dar uma ordem, 

uma disciplina tática, uma conscientização do meio para trás. Não podia ser, também, você ir 

enfrentar de peito aberto porque, às vezes, lá, não conseguia. Mas não quer dizer que tinha que 

mudar a característica do futebol brasileiro. Até hoje, a gente fica aí, pregando isso: “Não, gente, 
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não vamos...”. O que é que nós temos de forte no futebol? “Tá”, nós temos bons jogadores de 

defesa? Temos. Mas nós temos mais futebol brasileiro do meio para a frente. Tem que jogar é 

assim. Vai tomar dois gols aqui? Agora, nós temos que fazer três, lá. Nós temos que fazer quatro 

para vencer. Porque esse negócio: você abre aqui e não faz lá, aí está errado. Aí, não dá. Aí, em 

1967, no Cruzeiro – que eu estou dizendo que começou a ter reflexo nessa situação –, além do 

treinador começar a cobrar para que eu ficasse mais, os próprios colegas de dentro do campo 

começaram a me cobrar. Quando eu ia começando, que eu via um buraco na defesa, e vou citar o 

lance muito claro do que eu fazia no Cruzeiro, que aconteceu na Copa do Mundo de 1970, que era 

exatamente... Principalmente quando a bola estava no pé de quem sabe, que tem visão de jogo, que 

sabe lançar, se você entrou no lugar certo, ele te mete aquela bola certinha... O caso do Tostão com 

o Clodoaldo14 no primeiro gol de empate contra o Uruguai. Eu sempre... A maioria dos gols que eu 

fiz nesse Campeonato Mineiro de 1966, eram quando a bola caia nos pés do Tostão. Principalmente. 

Porque tinha uma visão de jogo, porque sabia como colocar essa bola. Então, se a bola caía no pé de 

um outro jogador que era excelente tecnicamente, mas que não tinha essa visão, eu não entrava. Aí 

que o jogador... Quando falam: “O time joga com música”. Aí é que precisa haver, realmente, um 

entendimento, o jogador ter percepção dentro das quatro linhas, de quem é quem. Então, o 

resultado: no Cruzeiro, começaram a vir essas cobranças, de quando eu tocava uma bola e via um 

espaço na defesa contrária e queria entrar, principalmente porque eu sabia que essa bola ia parar no 

pé de Fulano que sabia “enfiar”, fazer o lançamento, aí, os próprios jogadores começaram a gritar: 

“Não, Piazza! Não vai, não! Fica, fica, fica!”. E eu comecei a jogar do meio para trás. Tanto que, na 

Copa do Mundo, eu fui jogar de quarto zagueiro. Se demorasse um pouquinho, eu não ia ter mais 

posição, não. Aí, se perguntar: Copa do Mundo de 1970. Foi uma honra. Uma história linda. Eu fico 

feliz. Daquele sonho que eu tive, de garoto: de chegar ali, de participar, de ser campeão, de jogar 

todas... Mas, se perguntar individualmente, eu sei que a posição [de treinador]15 é complicada 

demais, porque... Se me perguntar assim: “Piazza, você foi completamente feliz?”. Eu diria: “Não”. 

Se for pelo lado individual, não. Porque eu queria ser campeão jogando na minha posição do meio 

de campo. Porque, muitas vezes, eu terminava alguns jogos da Copa do Mundo de 1970 jogando de 

quarto zagueiro... Eu fui um quarto zagueiro que eu... 1,76m, a minha altura. Não era alto. Fui um 

quarto zagueiro que não sabia dar carrinho. Nunca soube dar um carrinho. Mas um fui quarto 

zagueiro que, às vezes, quando me perguntem o por quê, eu falo: “Bom, modéstia à parte, eu sei que 

eu tinha um bom senso de desarme, de antecipação e de colocação. E zagueiro precisa ter isto”. 

Então, eu consegui chegar a quarto zagueiro, ser campeão mundial, mas, se perguntassem, o Piazza 

gostaria de ter jogado no meio de campo. Com todo respeito ao Clodoaldo, ao futebol que ele jogou, 

                                                
14 Clodoaldo Tavares de Santana. Volante do Santos entre 1965 e 1980 e da seleção brasileira entre 1966 e 1974. 
15 Trecho de difícil compreensão. 
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extraordinário e tal, mas eu gostaria de ter jogado no meio de campo. Sabe por quê? Para eu sentir 

mais o suor na camisa. Porque eu, tinha jogo da seleção de 1970, além do time ser bom, [fazer de 

vez]16, mas a gente enfrentou muitos times bons, também, mas meu campo de ação ficou muito 

limitado. E, com isso, evidentemente, eu não suava tanto a camisa. A camisa estava, às vezes, 

molhada, mas eu achava que não estava daquelas de torcer. E eu sempre gostei de, no final do jogo, 

na expressão do boleiro, lá, “estar arrasado”. Estar acabado, com olheiras de tanto correr, com 

aquela cara toda de entrega no jogo, sem força nenhuma. E, às vezes, na seleção brasileira, quando 

acabava um jogo, eu punha a mão, assim, e eu me sentia um pouco envergonhado: “Ai, gente, eu 

acho que eu não joguei, não”. Mas, evidentemente, a gente tem que entender que a participação... O 

Zagallo falou: “Olha, nós viemos aqui para defender”. Então, você vê que, na Copa de 1970, os 

únicos que não fizeram gols, que foram, realmente, para não fazer gols, eram para defender, não 

tinham aquele negócio de ir lá para a frente e não sei o que lá, foram o Everaldo, eu e o Brito. E o 

Félix. [risos] Até o Carlos Alberto fez gols. Então, todos fizeram gols. Então, foi uma seleção muito 

equilibrada e é evidente que o título, conquistado daquela forma que foi, valeu demais. 

 

T.O. – Mas mesmo no pouco tempo do João Saldanha, isto também era verdade? A seleção 

já estava defensiva? Já estava formada para isto? 

 

W.P. – Não. Aí, justiça seja feita: a gente valorizar o Zagallo, porque, de repente... Eu estou 

falando: “Eu que me escalei, na seleção de 1970”. [inaudível] em uma situação que aconteceu. Em 

um primeiro momento... No Maracanã, dia 1º de maio, em que surgiu a chance de eu ir para... Nem 

quarto zagueiro. Para terminar... Chamava-se, naquela época, de match treino: é um jogo com 

portão aberto, no dia do trabalhador, tinha 100 mil pessoas no Maracanã... A gente até brinca: os 

reservas jogam e os titulares treinam. Então, a gente foi fazer este treinamento, match treino, 

seleção A contra seleção B. Eu estava, naquele momento, na seleção B, porque o Zagallo tinha 

chegado, aí, no Saldanha... Porque, com o Saldanha, eu era o titular meio de campo e o capitão do 

time. Quando saiu o Saldanha, entrou o Zagallo, Carlos Alberto passou a ser capitão, e eu já não era 

o titular e já não era o titular do meio de campo. Já era o reserva. Mas, naquele jogo, acabou 

acontecendo a chance de começar, ali, em termos de zagueiro, porque o Baldocchi17, que era o 

zagueiro central que foi convocado pelo próprio Saldanha... Porque o Saldanha... Na época do 

Saldanha, o Saldanha convocou quatro jogadores de defesa, ali: o Brito e o Baldocchi, como 

centrais, e o Joel Camargo e o Fontana, que era companheiro do Cruzeiro, na quarta zaga. E ainda 

levou o Leônidas, quarto zagueiro do Botafogo, que, no meu ponto de vista, se não tivesse chegado 

                                                
16 Trecho de difícil compreensão. 
17 José Guilherme Baldocchi. Jogador do Palmeiras convocado para a seleção de 1970. 



Transcrição                                                                                                            

 

 42 

machucado na seleção, é o que o Zagallo tinha pretensão de colocar como quarto zagueiro. Mas o 

Leônidas chegou machucado na seleção e ficou durante toda a fase da seleção, lá, machucado e não 

conseguiu recuperar. Tanto que não fez treinamento nenhum nenhum jogo. E aí, nesse dia 1º de 

maio – veja só como são as coisas –, o Baldocchi... Então, dos cinco zagueiros convocados naquele 

momento, com o Saldanha, tínhamos quatro, que eram do tempo do Saldanha. O Baldocchi torce o 

tornozelo. Não lembro se foi no primeiro tempo ou no segundo tempo do treinamento. E aí, o Zé 

Carlos, que era companheiro meu no Cruzeiro, estava esperando a vez para treinar. E o Zé Carlos 

joga do meio para a frente. Apesar de ser bom em jogar na lateral, em jogar em tudo, porque o Zé 

Carlos era extraordinário. Mas eu senti que, naquele momento, eu tinha que ir para zagueiro. Fui 

para zagueiro central com a saída do Baldocchi. E o Zé Carlos, no meu lugar. Eu, até hoje, eu falo, 

toda vez que eu conto esta história... O Zé Carlos está lá em Minas, é companheiro lá, no trabalho 

que eu faço na associação, lá, na AGAP18, já, inúmeras vezes, conversamos, e toda vez eu falo, 

assim: “Eu ainda vou perguntar isso ao Zé Carlos”. E até hoje não perguntei. São passados, aí, 40 

anos e eu não perguntei até hoje. Imagina só. Eu queria saber se, porventura, na hora em que ele foi 

entrar no treino naquele dia, 1º de maio, se ele levou a recomendação do Zagallo: “Olha, pede ao 

Piazza para ir de zagueiro central e você fica no lugar do Piazza”. Eu não sei. Se o Zagallo falou, eu 

não perguntei, e o Zé Carlos, acho que nem precisou falar isto comigo, porque eu senti 

automaticamente, ele sendo meu companheiro do Cruzeiro, que eu é que tinha que ir lá para ser 

zagueiro. Terminei o treino como zagueiro central. Então, os treinamentos seguintes, 

principalmente os coletivos, o Zagallo ficou dependente de mais um zagueiro, porque, dos cinco, 

dois estavam machucados. Então, o Zagallo chegou, e, no meio de campo, tinha eu, Clodoaldo e Zé 

Carlos. Três para duas posições. Aí, o Zagallo chegou perto do Zé Carlos... Aliás, desculpe; chegou 

perto de mim, para os treinamentos seguintes, principalmente para os coletivos, e perguntou se eu 

podia colaborar jogando de zagueiro. Eu falei: “Claro. Não tem problema não, Zé. Eu vou”. Aí, sim. 

Aí já entrou o dedo do Zagallo. Ele pegou e falou: “Então, Piazza, você faz o seguinte: você fica de 

quarto zagueiro e o Joel Camargo fica de zagueiro central”. Porque o quarto zagueiro, naquela 

época, era um jogador defensivo que dava mais apoio ao meio de campo. Quando, principalmente, 

o time do adversário marcava o médio volante, o quarto zagueiro é que vinha um pouco em socorro, 

na saída de jogo da defesa para o ataque, armando, ali. Era um jogador mais técnico. O que tinha 

mais essa condição de sair jogando. Então, o Zagallo, sabedor que, no Cruzeiro, eu era médio 

volante, que eu teria mais facilidade de sair jogando... Embora o Joel Camargo fosse um jogador 

muito técnico. Extremamente técnico. Mas, aí, fez a opção para que eu ficasse de quarto zagueiro. 

Eu acabei ficando de quarto zagueiro. 

                                                
18 Associação de Garantia ao Atleta Profissional. 
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T.O. – No jogo da Áustria já entrou... 

 

W.P. – E o Joel Camargo ficou de central. E os treinamentos foram acontecendo. Os 

coletivos iam andando bem. A imprensa começou a dar força pelos treinamentos, dizendo, nos 

coletivos: “Olha, o Piazza...”. Estava ali, na minha frente. Eu, como zagueiro do time considerado 

reserva, e o outro time como titular. Temos Jairzinho, temos Pelé, temos Gérson, temos... Toda a 

gente estava se saindo bem. Então, a imprensa começou a dar força, dizendo: “Olha, acharam um 

lugar para o Piazza, ali. O Piazza encaixou bem” e não sei o que lá. Até que o Zagallo resolveu me 

testar em um jogo, que foi o último que o Brasil fez de preparação aqui, que foi no Maracanã, 

contra a Áustria. E que nós vencemos de um a zero. Eu acho que, ali, eu carimbei o meu passaporte 

nos 22. Mas não como titular, ainda. Embora o Leônidas já tivesse sido cortado. E ficaram os quatro 

zagueiros, mesmo, que o Saldanha tinha convocado. Tanto que, quando eu cheguei em Guadalajara, 

o Zagallo veio me agradecer pela minha dedicação, o meu empenho, minha atuação nos 

treinamentos, no jogo contra a Áustria, mas que ele iria voltar com o Fontana. Até tinha uma lógica 

porque eu não era quarto zagueiro. E o Fontana já era um... Apesar de estar no Cruzeiro, nesta 

época, já era um jogador bem badalado, com o Brito, que formaram dupla de zaga no Vasco. E, 

então, eu flaie: “Não Zagallo...”. Eu até fiquei grato. Achei a atitude do Zagallo importante. Aquela 

questão – isto não fez com que ele perdesse autoridade nenhuma –, mas de chegar e falar: “Olha”, 

agradecer, “achei legal...”. Tanto que eu falei: “Não, Zagallo, pode estar certo. Pode contar. Se 

precisar daqui, dali, onde é que for... Que eu não prejudique a seleção...”.Mesmo que eu estivesse 

sendo prejudicado, na minha parte individual, técnica, mas, não prejudicando a seleção, podia 

contar comigo em qualquer lugar. Se ele falasse: “Olha Piazza, estou precisando de um lateral 

esquerdo, lateral direito”, onde é que fosse, eu ia. Sempre tive esse espírito comunitário. E isto, eu 

acho que me ajudou a vencer na vida. Não só no futebol, mas em tudo que eu faço na vida. Então, 

eu acabei, nesse momento em que o Zagallo falou, eu agradeci, também e fomos para o 

treinamento. Só que o Fontana, depois que o Zagallo anunciou para mim que iria botar o Fontana, 

eu acho que ele se queixou do joelho, que estava sentindo. Nós íamos fazer o primeiro jogo 

amistoso contra o Guadalajara, conforme fizemos. Aí, o Zagallo chegou e voltou à minha pessoa e 

falou: “Olha, Piazza, já que o Fontana está se queixando do joelho, sentindo, então você começa 

amanhã, outra vez. No jogo contra o Guadalajara”. Ele podia ter feito a opção pelo Joel Camargo, 

que era um grande zagueiro, e não fez. Então, eu acho que, ali, contra o Guadalajara... Eu treinei no 

primeiro tempo, nós, acho que vencemos de três a zero, aí, no segundo tempo, entrou o Joel 

Camargo... Eu acho que, ali, realmente, depois daquele jogo contra o Guadalajara, aquele amistoso, 

em que nós já estávamos lá, aí eu acho que eu selei a minha condição de titular. O Zagallo me viu 
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como titular da seleção. Então, foi interessante. Valeu esse apoio dele, embora tivesse esse quarto 

zagueiro, que eu digo: tanto o Joel Camargo, que era... E o Fontana. Grandes jogadores. Mas foi 

muito dentro disto. 

 

T.O. – O Zagallo conversava muito com o time? Ele era um técnico que falava sobre a 

escalação, conversava sobre a tática? 

 

W.P. – É, falava. E, naquele tempo, era o tempo da imagem congelada. A imagem parada. O 

que é que era? Você tinha ou o quadro de botões... Aquele que chegava, colocava os botões ali e 

falava “Aqui, tal, tal, tal, tal, tal”, não tinha nada de... Era o tempo do slide. Então, o Zagallo 

demonstrava só na imagem parada ou no botão... “[Os dois, olha.]19 Aqui, assim, assim. Vão jogar 

assim. Tal tal tal”. Uma coisa o Zagallo disse, e eu achei importantíssima: que a seleção tem uma 

força extraordinária. Ofensivamente, grandes outros jogadores que poderiam, também, ter sido 

titulares, mas não tiveram chance. Pegar um ponta-esquerda, que eu falo, como o Edu, além do 

Paulo Cézar Caju, que era da época. O Edu, ponta-esquerda, jogava extraordinariamente bem. De 

repente, não foi [convidado]20, acho que nem para jogar uma partida. Então, eu sei que o Zagallo... 

A orientação que nós tivemos, principalmente na parte defensiva, era a seguinte: que ele sabia o que 

nós tínhamos de potencial ofensivo. Mas o Zagallo falou: “Olha, gente, não vamos correr riscor. É o 

seguinte: vocês estão aqui para marcar”. Então, a Copa do Mundo é um campeonato – se diz 

campeonato, mas no fundo é um torneio, por isso que o Garrincha disse: “Já acabou?” – que você, 

em um piscar de olhos, ganha, em um piscar olhos, perde. Então, você não pode... Na primeira fase 

você ainda tem chance de empatar ou perder e continuar como segundo colocado, mas, depois, no 

mata-mata, perdeu, veste a roupa e vai embora. E aí, você joga quatro anos de trabalho para fora. 

Joga no lixo. Por causa de descuido. Por causa de uma falta de atenção, de um detalhe. Não que 

você não vá perder mesmo observando detalhes. Se o seu adversário estiver mais [inaudível], 

estiver mais feliz no dia, você pode perder. Mas você não pode dar esta chance. Absolutamente. 

Então, foi disso que nós nos conscientizamos. No que o Zagallo chegou e falou: “Piazza e Brito e 

Everaldo e Clodoaldo, meio para trás. Defender”. “O adversário está com só e nós estamos com 

quatro”. “Não interessa. Nós já temos para a frente o quê? Gérson, Pelé, Rivelino, Tostão e, ainda, 

de quebra, o Carlos Alberto” – que sabia ir, lateral, tanto que ele fez gol, também, no último, contra 

a Itália... Eram os que tinham liberdade de ir na boa. O resto ficava. E, mesmo assim, tivemos 

apuros, tivemos erros. Mas, felizmente, não erramos no momento em que não podíamos errar. E a 

seleção, então, conseguiu ter essa obediência tática. Quer dizer, não favorecer o adversário. Até 

                                                
19 Trecho de difícil compreensão. 
20 Trecho de difícil compreensão. 
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mesmo porque a gente foi alertado no sentido em que... Problema de arbitragem. Assim como nós 

erramos dentro do campo, o árbitro também pode erra, o auxiliar dele pode errar. Mas nós não 

podemos propiciar uma situação em que tenha a chance maior para erro do árbitro e do auxiliar. 

Então, vamos dizer, colocar impedimento. Se nós temos gente superior aqui, vamos marcar. Se 

estamos com mais, número maior, de marcadores, por que é que nós vamos fazer a tática do 

impedimento? Em determinado momento, mais próximo do gol, sim. O cara já está lá. Até porque, 

naquela época, o que facilitava, você tinha o impedimento chamado... Em que a bola estava no lado 

direito, se o cara estivesse na esquerda, já estava impedido. Hoje, tem o impedimento passivo. 

Então, a bola está na direita, e se o cara estiver na esquerda, lá, sem participar, ele não está 

impedido, hoje. Então, hoje, os defensores precisam ficar mais alertas nisto. Mas, nessa época, 

então, nós fizemos essa obediência cega. “Estamos aqui para marcar”. Olha, para você ver se o 

Brito passou alguma vez do meio de campo, se o Piazza passou alguma vez. O Everaldo, 

timidamente, passou em uma ou outra oportunidade, mesmo assim, sem aquela eficiência. E o único 

que foi um pouco mais foi o Carlos Alberto. E o Clodoaldo sempre se prendeu a parte, também, 

com os defensores. A única jogada em que o Clodoaldo se deslanchou e foi à frente, foi qual? Foi 

contra o Uruguai, quando ele fez aquele gol, que o Tostão... É isso que eu falo. O time jogava com 

música. A bola caiu no pé de quem sabe, quem tem visão de jogo, quem sabe lançar. Esse, às vezes, 

que falam [que é segredo...]21 Que não é mistério nenhum. Não é segredo nenhum no futebol. Isso é 

questão de interpretação, de visão do treinador, visão dos jogadores... Aquele negócio de o jogador 

dentro de campo, também, ajudar o treinador. É aquilo que eu estava falando que acontecia comigo 

no Cruzeiro. A maioria dos gols que eu fazia, quando a bola caía no pé do... Porque o que é que 

adianta, de repente, o Clodoaldo dar uma bola para o Piazza e entrar em um espaço vazio, sendo 

que o Piazza tem dificuldade de... Até pode enxergar o jogo, mas tem dificuldade de lançar. Até 

pode... Em cem, o Piazza pode acertar uma. Mas se cai no pé daquele que sabe, que, quando vcoê 

entra no lugar certo... Que ele, 99%, ele coloca a bola onde tem que ser colocada, então é isto que se 

chama a equipe jogar com música. E por conhecimento. E, isto, você tem que aproveitar todos estes 

detalhes, principalmente na Copa do Mundo. Por isso que nós, evidentemente, independente dos 

resultados que alcançamos de vitória, independente dos jogadores que tivemos, do nível dos 

jogadores que tivemos – para não falar mais nenhum nome, vou falar no Pelé, maior atleta do 

século –, respeitamos o adversário sem tirar a personalidade da equipe. Porque partámos do 

princípio seguinte: “Olha, nós vamos jogar contra a Itália. Quem tem do lado da Itália?”. “Tem esse, 

aquele Boninsegna22, e tem [Gino]23, tem isso, tem... Tem esses grandes jogadores”. Tudo bem, nós 

                                                
21 Trecho de difícil compreensão. 
22 Roberto Boninsegna. Jogador da seleção italiana de 1970. 
23 Trecho de difícil compreensão. 



Transcrição                                                                                                            

 

 46 

estamos preocupados com eles. Mas se nós estamos preocupados com eles, imagina eles com 

relação à nossa seleção. Enquanto nós estamos preocupados com a equipe, de um modo geral, mas, 

principalmente, com aqueles três que fazem a diferença, eles tem que se preocupar com os seis 

daqui. Então, psicologicamente, nós estamos levando vantagem. Então, nós não podemos 

menosprezar isto. Nós temos que tirar proveito disto. Foi assim em 1970. Então, ainda vou me 

atrever, embora eu nunca conversei com ele, eu vou falar uma coisa que o torcedor brasileiro, 

sempre que conversa com a gente, pergunta, seja no norte, seja no sul, seja no centro, seja de onde é 

que for. E a própria imprensa sempre faz esta pergunta. A diferença da seleção de 1982, que 

encantou, jogou um futebol ao gosto do torcedor – não brasileiro, mas mundial –, que foi 

semelhante a de 1970, nos valores que tinha, individuais, a seleção de 1982, e que acabou não 

passando. Ficando. Era a melhor seleção e ficou, contra a Itália. Foi uma fatalidade. Em parte, eu 

concordo. Mas a seleção de 1982... Eu não conversei com o Telê24. Faleceu e eu nunca conversei 

com ele. Nunca conversei com um jogador da seleção de 1982, neste em particular. Mas, para mim, 

quando perguntam para fazer comparação, não é para comparar “esse goleiro é melhor do que 

aquele” ou “esse zagueiro é melhor do que aquele”. Não. Se for fazer comparações individuais... 

Futebol se faz pela coletividade. Só que, de 1982, eu acho que a diferença que aconteceu, para a 

seleção de 1970, que, para mim... Não acredito que o treinador tenha faltado com isto. Acredito que 

tenha faltado mais conscientização dos próprios jogadores, por aquilo que a seleção mostrava de 

força, de potencial, de poderio, que acabaram se descuidando, esquecendo que estavam no mata-

mata, que facilitaram no jogo contra a Itália... O Brasil não teve, para mim, uma obediência tática 

em 1982. A diferença que eu vejo de valores individuais, técnicos... Mas eu acho que a seleção 

brasileira de 1970 foi cega em cima da orientação tática do treinador, do Zagallo. E eu acho que, na 

de 1982, faltou isto. Porque eu acho que, no jogo contra a Itália, em que o Brasil foi desclassificado, 

eu vi vários companheiros nossos, jogadores bons, tecnicamente, mas que, em determinados 

momentos, eles tinham que estar ocupando uma posição defensiva e estavam lá na frente. É como 

se o empate não resolvesse para o Brasil, naquela época, ou como se a Itália, que fez dois gols, não 

fosse fazer mais. E aí, quando você enfrente adversários tradicionais dentro da Copa e você está 

facilitando, infelizmente, você está sujeito a colher resultados desastrosos. E foi isto que aconteceu 

em 1982. A seleção de 1982, no meu entendimento, por aquilo que eu enxerguei, não porque eu 

tenha conversado com ninguém, perdeu para a seleção de 1970 porque tinha grandes valores 

individuais, mas esqueceram que a parte tática tem que prevalecer em determinados momentos. 

 

T.O. – Entendi. A própria relação e o ambiente entre os jogadores favorecia esse contato 

                                                
24 Telê Santana. Técnico da seleção brasileira em 1982. 
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melhor para saber, para um ajudar ao outro, de pedir para o outro ficar ou para o jogador saber 

quando que ele tinha que avançar? 

 

W.P. – Em 1970? 

 

T.O. – Isso. Você tinham isto? 

 

W.P. – A gente já tinha essa consciência. Nem precisava. Em nenhum momento, o Gérson 

gritou com o Piazza: “Piazza, fica na defesa!”. Ou: “Brito, fica!”. Ou: “Everaldo...” Não, não. Ou: 

“Clodoaldo...” 

 

T.O. – O Clodoaldo sabia que ele tinha que correr no momento em que ele saía. 

 

W.P. – O Clodoaldo... Pode pegar todos os jogos. Tirando o jogo contra a Romênia, em que 

eu joguei com o Clodoaldo no meio de cmapo. O único jogo em que eu não joguei de quarto 

zagueiro foi contra a Romênia, porque o Rivelino e o Gérson não jogaram. 

 

T.O. – E aí, foram o Fontana e você para a frente. 

 

W.P. – Foi. É. Foi quando o Clodoaldo passou mais à frente. Fora isto, pega todos os jogos 

para você ver se o Clodoaldo foi lá na frente. O único jogo em que ele foi na frente, e, felizmente, 

fez o gol, que foi em um momento crucial, foi contra o Uruguai. Naquele lançamento em que o 

Tostão fez, em que ele viu a brecha na defesa. O buraco, o espaço na defesa do Uruguai. Foi. Aí, 

empatou o jogo. 

 

T.O. – Então, esse espírito da seleção, completamente focada na Copa, nem com, no 

primeiro jogo, chegar e começar perdendo para a Checoslováquia isto foi abalado? 

 

W.P. – Não. Você vê como são as coisas. Por exemplo, o primeiro jogo. O primeiro jogo 

contra a Checoslováquia. Eu me recordo bem disto, como se fosse agora. Ele pode até nem se 

recordar, mas eu me recordo muito bem disto. [É uma das partes em]25 que eu sempre fui muito 

observador das coisas. Sempre fui muito atento às coisas. Pode até parecer: “Não está sabendo, não 

está ouvindo”, mas eu estou vendo, estou ouvindo... Às vezes, aquilo com o que eu tenho que ficar, 

                                                
25 Trecho de difícil compreensão. 
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eu fico. Nós terminamos o jogo contra a Checoslováquia. No vestiário – claro – alegria, euforia... 

Só riso. Parecia que nós tínhamos ganhado o título. Já no primeiro jogo. Quatro a um. Uma estreia 

excelente. Mas eu não esqueço que a hora em que... Dentro do vestiário... Por quê? São aqueles que 

já tinham experiências anteriores de Copa do Mundo, que já tinham passado por bons e maus 

momentos. E está aquele euforia, aquela comemoração pela vitória, estreia de quatro a um... Eu 

lembro. [som de palmas] Batendo palma e jogou no ar: “Moçada, parabéns! Foi bom! Foi ótimo! 

Foi bom! Mas precisa melhorar muito mais”. Senhor Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Chegou 

e [inaudível]. E sentou. Quando ele terminou de falar aquilo, ele sentou. Eu lembro, porque eu 

estava tirando o uniforme. Eu lembro que ele se sentou ao meu lado e disse assim: “Eu tenho que 

falar isso aí, porque, senão, tem 'neguinho', aí, que já pode pensar que é campeão”. Eu lembro que o 

Pelé, exatamente, disse assim: “Foi bom!”. [Como se: “Vamos comemorar tudo!”.]26 “Mas, olha, 

temos que melhorar muito mais”. Quer dizer, na Copa do Mundo é isso mesmo. Você tem que 

procurar começar bem e terminar bem. Terminar melhor ainda. Para isso que você tem que chegar 

voando, porque é muito curto o tempo da participação sua. Então, aquele negócio do jogador chegar 

e, depois, recuperar, tem as exceções. No Brasil, mesmo, você fala: “Ah, o Ronaldinho, o Romário, 

que chegou assim” ou “Esse ou aquele jogador não saiu bem, mas chegou lá e acabou se tornando 

titular e jogando bem”. Eu falo em regra geral. Exceção é exceção, poxa vida. Não é? Nós não 

podemos pegar um caso e pôr aquilo como um caso generalizado. Por isso que eu falo: como é 

muito rápida, a Copa do Mundo, se você não chega bem fisicamente, pode ser um potencial 

individual extraordinário, na parte técnica, mas você vai ser engolido. Você não vai chegar a ser 

campeão por acaso, não. Não chega. Na história da Copa do Mundo, a Itália, em 1982, que foi 

campeã, ela só foi porque ela passou por cima do Brasil, que era aquele time todo, que deu uma 

força extraordinária. Porque, também, já era uma equipe tradicional dentro da Copa do Mundo. 

Você vê, dentro desses anos todos de disputas de Copas do Mundo, até 1970, quem tinham sido 

campeões, mesmo, só eram as equipes mais tradicionais do futebol mundial. Quem vai ser é a 

Alemanha, vai ser a Itália, por isso que... A Itália é tetracampeã mundial. Parece que é a Itália. Se 

não me falha a memória, é a Itália. Alemanha, também, já é tricampeã ou tetra, não sei. Já até perdi 

as contas. Você não vai ver uma Suécia ser campeã do mundo, com todo o respeito. Vão ser aquelas 

equipes, mesmo, tradicionais, que vão ser campeãs do mundo. Então, quando você vai enfrentar 

essas equipes, você não pode dar oportunidade, você não pode dar muita chance. Você tem que 

procurar errar o menos possível. Aí que falam que, às vezes, você perde nos detalhes. 

 

T.O. – A Inglaterra, que é um desses times, tem gente, que é torcedor, que diz que os 

                                                
26 Trecho de difícil compreensão. 
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melhores jogos, os mais difíceis, também... No jogo contra a Inglaterra, o jogo seguinte, a seleção 

melhorou, como pediu o Pelé? Ou não chegou a melhorar? 

 

W.P. – Não, a seleção... Às vezes – por exemplo, contra o Uruguai –, nós fizemos um 

primeiro tempo sofrível. Não fizemos um grande primeiro tempo. Mas só que nós conseguimos, 

realmente, no segundo tempo, sempre jogar melhor ainda. Agora, contra a Inglaterra... Era a última 

campeã. Realmente tinha um time extraordinário. Então, o jogo, em todo momento, ele foi lá e cá. 

Aquela vitória, foi uma questão de chance. Surgiu aquela chance e foi feito. A Inglaterra teve 

chance de empatar, teve chance de fazer o primeiro gol antes da gente, mas isso era natural. A gente 

sabia que a Inglaterra era uma equipe muito forte. Até porque vinha com o calibre de campeã 

mundial, já, de 1966. Agora, tem umas coisas gozadas: quando você fala de Inglaterra... Eu estou 

me recordando, aqui, do seguinte: até, em um ponto, eu peço desculpas aos ingleses, mas, por outro 

lado, quando nós chegamos no México, a seleção da Inglaterra chegou, acho, como se fosse... Claro 

que eles tinham que pensar no poderio que tinha a seleção da Inglaterra e na condição de conquistar 

um outro título. Mas eu acho que eles chegaram tão conscientes, sabe, que passou, acho que, do 

ponto. Chegaram, como se diz, pisando muito alto.  E eu... Tanto se falava do jogo contra a 

Inglaterra e tal, que eu... Poxa vida! Quando terminou o jogo, eu não troquei a minha camisa com o 

jogador da Inglaterra. Falei: “Eu não vou trocar a camisa com esse...”. Tanto que eu tenho todas as 

camisas da Copa do Mundo, das seleções que eu enfrentei, só não tenho a da Inglaterra. Porque, no 

ponto... Eu não sei. Se falava que os ingleses estavam muito esnobes e tal... Se não estavam, que me 

perdoem, mas eu sei que eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Realmente, o jogo foi muito 

mexido, foi muito... Embora, dentro do campo, a gente tenha se respeitado, foram legais, não teve 

problema nenhum. Mas, até hoje, eu me arrependo. Eu falo: “Deveria ter trocado”. Porque ia ter 

todas as camisas da Copa do Mundo de 1970, dos adversários. Só não tenho a da... Se eu tivesse a 

oportunidade, hoje, de ter, eu teria com muito prazer. Mas foi um jogo difícil demais. Foi um jogo 

difícil demais. Um jogo em que o Brasil realmente teve que jogar bastante. Jogar com muita 

atenção. E, mesmo assim, houve chance de eles ganharem, também, de eles empatarem. Felizmente, 

a sorte sorriu mais para a gente. E, além da sorte, a competência, também. Porque eu acho que, na 

Copa do Mundo, você não ganha com incompetência. Você tem que procurar errar o menos 

possível. Igual eu estou te falando. Principalmente quando chega na fase que é o mata-mata. “Pô!” 

Você se prepara quatro anos. E, quando acaba a Copa do Mundo, você já começa a fazer amistoso, 

pensando já na outra Copa. Quando você tem que enfrentar eliminatórias e tudo. E aí, você chega, 

dependendo, você joga três partidas, quatro, no máximo, e vai embora? Ainda mais para quem tem 

tradição, já, de título, como no Brasil... Nossa! É demais. Uma coisa que é importante, também, a 

gente deixar registrado é o seguinte: nós estamos aí, para sediar uma nova Copa do Mundo. E, 
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felizmente, a nossa seleção está aí, se preparando, buscando o entrosamento, buscando o 

conhecimento deste ou daquele jogador para que, no final, tenhamos um grupo, que é aquilo que é 

normalmente permitido, que são 23 jogadores, e os 11 que iniciam. Agora, eu fico preocupado, 

muito, porque nós vamos estar decidindo no Brasil. Sediando uma Copa do Mundo. Tivemos, 

infelizmente, em 1950 – eu tinha sete anos –, uma frustração, uma decepção de não conquistarmos a 

Copa do Mundo, quando éramos considerados uma grande seleção, a melhor seleção. E perdemos 

para o Uruguai, que também tinha tradição. Apesar de um país pequeno, ele sempre teve tradição. 

Tanto que foi duas vezes campeão. Foi campeão olímpico etc. Mas, agora, minha preocupação, ela 

se torna maior ainda. Primeiro, pelo momento que o Brasil vive no futebol. Apesar de que nós 

sempre temos grandes jogadores, principalmente do meio para a frente, tem que dar oportunidade, 

tem que acreditar nesses jogadores jovens, para que a gente possa chegar e, já na hora exata, ter 

esses jogadores já amadurecidos ou, pelo menos, identificados com a seleção brasileira. Mas é 

preciso preparar em um aspecto psicológico, esses jogadores, porque, isto... Não tenha dúvida. Pela 

paixão do torcedor brasileiro, por aquilo que nós conquistamos, a responsabilidade que nós, com as 

conquistas, estamos jogando nas costas desses jovens de agora, dessa nova seleção... É muito forte. 

E o torcedor brasileiro, na sua paixão, ele não vai entender uma nova derrota aqui dentro do país. 

Vão haver cobranças. E tomara que a gente consiga o título. Mesmo sendo cobrado, mesmo sendo, 

em determinado momento, importunado pelo torcedor, que a gente consiga o título. Mas é preciso 

que seja bem preparado nessa parte psicológica. Precisa trabalhar muito bem. Principalmente esses 

jogadores que vão atuar na Copa do Mundo de 2014, porque, além de, às vezes, serem alguns muito 

jovens, que vão ter a primeira experiência em Copa do Mundo, por estar em casa, eu acho que a 

cobrança é maior. A cobrança, além de ser maior, porque nós estamos jogando nos nossos 

domínios, fica aquela coisa de que todos aqueles que sediaram a Copa do Mundo – equipes 

tradicionais, eu digo – conquistaram o título na sua casa. Assim foi com a Alemanha, foi com a 

França, foi com a Inglaterra, foi com a Itália... Todos conquistaram pelo menos um título em casa. 

A Argentina. Será que nós não vamos conquistar? E é aí que entra a minha grande preocupação, 

porque o que nós tivemos de vantagem em 1970, além da grande seleção que foi formada, do 

grande trabalho que foi feito – foi o primeiro momento que se diga de um trabalho científico na 

parte física, que nós tivemos através da comissão técnica, que era o capitão Coutinho27, o Parreira28, 

o Chirol29, que foi valiosíssimo, que nós chegamos, realmente, na Copa do Mundo voando. 

Chegamos inteiros. A gente jogava, jogava e não cansava. Fomos muito bem preparados nisso. Mas 

uma coisa em que nós tivemos uma vantagem maior foi que os nossos jogadores, a nossa seleção 

                                                
27 Cláudio Coutinho. Preparador físico da seleção de 1970. 
28 Carlos Alberto Parreira. Preparador físico da seleção de 1970. 
29 Admildo Chirol. Preparador físico da seleção de 1970. 
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não vai ter aqui. Porque, lá, tivemos brasileiros, tivemos ingleses, tivemos americanos, tivemos 

italianos, tivemos franceses e, maior, claro, mexicanos. Mas, lá, nós sentimos... E a seleção 

brasileira foi aceita como a seleção do coração. A seleção, aliás, da razão. Para efeito do título lá no 

México. Tivemos apoio da torcida do México desde o princípio do treinamento, quando nós 

chegamos, pisamos no solo mexicano, até o final da Copa do Mundo, em que eles deram uma 

demonstração de admiração pelo futebol brasileiro. Eles vibraram com aquela conquista, o que nos 

emocionou. Me emociona até hoje falar sobre isto. Eles vibraram com aquela conquista da Copa do 

Mundo pelo Brasil como se fosse a própria conquista da seleção mexicana. Então, nós sentimos 

muito melhor, com todo respeito aos nossos brasileiros, no México do que em qualquer parte. Até 

se nós estivéssemos no nosso próprio país. Sabe por quê? 

 

T.O. – Era melhor do que jogar em casa. 

 

W.P. – Porque nós não fomos... Não. Jogamos lá como se estivéssemos até... Se tivéssemos 

jogado, acho, dentro do Brasil, talvez nós não tivéssemos nos sentido tão bem quanto quando nós 

jogamos lá. Porque é evidente que eles torceram de maneira espontânea, de coração, pelo Brasil. 

Sem cobrança nenhuma. Ou seja, em momento nenhum eu me lembro de ter recebido, por parte de 

um mexicano, uma vaia. Mesmo nos momentos mais difíceis de nossa seleção... A seleção não 

jogou todos os jogos, em todos os minutos, de maneira eficiente, de maneira brilhante. Em alguns 

momentos, nós falhamos em um lance ou outro. Se fosse, às vezes, no Brasil, aquele primeiro 

tempo contra o Uruguai, já com aquela história da mística de 1950, de perder para o Uruguai... 

Tanto que determinados elementos da imprensa, durante a semana do jogo contra o Uruguai, 

chegaram para mim... Eu lembro que eu não sei de qual parte da imprensa. Chegaram: “Olha, 

Piazza, você não tem receio de que o Jalisco30 se transforme no Maracanã de 1950?”. Em 1950 eu 

tinha sete anos. Não tinha nem rádio a pilha. Não tinha nem luz elétrica na minha casa. Depois, eu 

fiquei sabendo que o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950, mas... Então, a preocupação que os 

jornalistas... Aqueles, principalmente, que viram a Copa, acompanharam e que tiveram a decepção, 

a frustração de não comemorar o título no Brasil, estavam ali na expectativa. E, às vezes, inquietos 

e preocupados de o Brasil não passar contra o Uruguai. E se aquele primeiro tempo, que terminou 

um a um, com o Clodoaldo fazendo gol no último minuto do primeiro tempo, para a gente ir para o 

segundo tempo em igualdade de condição, se fosse no Brasil... Eu não sei. Eu acho que a seleção 

começaria a receber algumas vaias. Começaria a ser cobrada. Por isso que, lá, nós nos sentimos 

muito à vontade. Por isso que a gente tem sempre... Nós, brasileiros, temos sempre que agradecer o 

                                                
30 Estádio em Guadalajara onde foi realizada a partida entre Brasil e Uruguai na Copa do Mundo de 1970. 
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carinho, a hospitalidade, a  entrega do torcedor mexicano. O exemplo de esportista que foram. Os 

exemplos de pessoas que foram com a seleção brasileira. Porque, nós, também, procuramos fazer 

por onde. Com toda atenção ao mexicano, com todo o carinho e tudo. Porque, desde o primeiro 

momento em que nós baixamos em solo mexicano, a gente sentiu que eles estavam conosco. E eu 

falo sempre, com relação à Copa de 1970, que o povo mexicano, ele teve duas seleções: a seleção 

do coração e a seleção da razão. A seleção do coração era a própria seleção mexicana, que eles 

sabiam que, diante das forças que tinham que enfrentar... Queriam que ela fizesse um bom papel, 

uma boa participação na Copa do Mundo. Embora estivessem sediando, sabiam que não tinha 

condição de desbancar um Brasil, Itália, Alemanha, Inglaterra etc. E a seleção da razão, que aquela 

que tem condição de ganhar o título. Para quem que eles foram e, praticamente, deram todo aquele 

apoio, admiração e torceram? Brasil. Desde o primeiro instante, a gente sentiu isto. Quando íamos 

para os jogos em Guadalajara... Quando a gente ia, dentro do ônibus, passando pelas residências, a 

gente não via a bandeira brasileira, a não ser uma ou outra – porque, evidentemente, tinha mais 

mexicanos –, mas você via estampado na janela de cada prédio ou na janela de cada residência – 

uma grande parte –, você via, ali, colocado um tecido verde, um tecido amarelo, que formavam as 

cores da bandeira brasileira, para demonstrar: “Nós estamos com vocês, Brasil!”. Aí, aquilo te dava 

uma força, te dava uma segurança, com se você estivesse se sentindo, realmente, mais em casa. E, 

em nenhum momento, que eu lembro – posso estar equivocado –, desde o primeiro apito do árbitro 

contra a Checoslováquia até a final contra a Itália, eu não lembro de ter recebido uma vaia de um 

torcedor mexicano. Sempre aplauso, admiração e aquele carinho. Tanto que, quando terminou o 

jogo contra a Itália... Quando me perguntam: “Qual é a grande emoção?”. Claro! Na hora em que o 

árbitro terminou, dizendo, no apito, que a gente sentiu: “Somos campeões! De fato e direito”, foi 

uma euforia muito grande. A gente ficou: “Nossa! Como é que...” – passa tudo na cabeça da gente –  

“Como é que está a minha mãe? Como é que está a minha noiva? Como é que está o meu irmão? 

Como é que está o meu amigo? Como é que está o meu colega? Como é que está o Brasil?”. A 

gente não tinha facilidade de receber as imagens que, hoje, mostram. Como, quando você consegue 

um resultado, como é que o povo brasileiro, aqui, está. Nós não tínhamos essa facilidade dos meios 

de comunicação – ainda bem atrasados, dentro do possível – para receber tudo aquilo. Então, 

quando a gente chegou no Brasil, quando nós todos vimos esse Brasil afora, como é que 

comemorou, como nos recebeu... Poxa vida! Foi uma coisa emocionante. E, lá, no dia, após o jogo 

contra a Itália, que terminou com a gente olhando para aquele estádio... Belíssimo estádio asteca. 

Maravilhoso. Mas sabendo que, ali, 70% – sei lá – eram de torcedores mexicanos que estavam 

comemorando, vibrando com aquela conquista como se fosse a conquista deles. Foi uma coisa 

que... A gente... Não tem jeito. Eu não consigo... Quanto eu toco nesse particular, eu não consigo 

deixar de me emocionar. Por isso que eles perguntam assim: “Qual foi o momento maior, seu, na 
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Copa do Mundo?”. E eu falo assim: “Poxa vida!”. Acho, principalmente, que eu reconheço o 

carinho e o apoio que nós tivemos dos mexicanos e essa humildade e essa beleza de esportividade, 

que é isso que a gente quer, que prega sempre: que o esporte tem que fazer é isso, é esse 

entrelaçamento entre os povos, servir como instrumento de pacificação, de comemoração, de 

beleza. É isso que a gente sente. Então, eu, sempre que eu falo nisso, me reporto muito a essa vitória 

que nós conseguimos, após a Itália, em ver, estampado no rosto do mexicano, quase de uma 

maneira total, a alegria, a comemoração do título como se fosse deles. Olha, isso, realmente, para 

mim, foi um dos pontos que mais me marcou e que fica... Ainda está muito vivo. Até hoje. 

 

T.O. – A gente está... Nesse momento emocionante da entrevista, a gente precisa fazer mais 

uma pausinha. [risos] 

 

W.P. – Então, vamos. E eu, também... Está agarrado, aqui. 

 

[FINAL DO ARQUIVO III] 

 

 

 

T.O. – Você estava contando para a gente sobre a felicidade de jogar uma Copa com aquela 

torcida mexicana e, também, falou das pressões que existiam e que podem existir, hoje, na Copa 

que vem aí, em 2014. Mas fala um pouco para a gente: havia alguma pressão da parte dos 

jornalistas? Havia desconfiança da torcida? Como era estar nessa comissão formada por militares? 

Conta para a gente como era isso. 

 

W.P. – Se perguntarem com relação ao regime militar... Infelizmente, nós, brasileiros, 

principalmente esportistas, jogadores da época, já não tinha muita consciência. Parece que a gente 

nasceu para jogar futebol, só. Infelizmente, como cidadãos nós não tivemos tanta participação, 

assim, consciente, referente ao processo que estava estabelecido para o nosso povo naquela época, 

que era o do regime militar, da ditadura... Eu não tinha essa consciência plena. Com certeza. Nós 

até... Sinceramente? Não digo que eu gostaria de ver voltar esse regime de exceção. Absolutamente. 

Mas, também, justiça seja feita: no regime militar, os... Não só nós, jogadores da seleção brasileira, 

penso eu, mas principalmente com nós, jogadores. Eu não posso questionar. Eu acho que nós 

tivemos um tratamento devido. O tratamento que foi necessário ser dado, foi dado. O apoio que 

precisávamos ter, tivemos. A participação, a familiaridade, a liberdade na comissão técnica, na 

chefia, na condução da delegação... Tanto que foi o brigadeiro. O falecido Brigadeiro Jerônimo 
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Bastos, que foi o chefe da delegação. A questão da segurança da seleção. Realmente... Primeiro que 

a gente não tinha essa consciência política. Essa consciência do que representava aquele regime 

para o nosso povo, na época. Se falava, se falava, mas o jogador... Eu sei porque, 

lamentavelmente... Hoje, já não é mais assim, porque, quer queira, quer não, ele tem que participar 

do universo das informações dos meios de comunicação, daquilo que está evidentemente 

direcionado ou ligado à sua gente, ao seu povo, ao seu país. Mas eu me lembro que veículos de 

comunicação, no caso, principalmente, da parte de jornais, revistas que chegavam nas 

concentrações... E, isso, fosse em nível de seleção, fosse em nível de clube. Sempre era aquele caso 

de chegou, pegar, olhar a parte de futebol, olhar a página, lá, de cinema – porque, na época, não 

tínhamos o que temos hoje, eram cinemas, mesmo – e, o resto... O jornal não servia para mais nada. 

Quer dizer, a gente ficava completamente desinformado do que se passava, não só no mundo, mas 

com a nossa gente, com o nosso povo. Com a gente, mesmo. Então, até falam que, os jogadores, 

com isto, colaboraram muito com o fortalecimento do regime militar, do regime de exceção. Poxa 

vida! Mas mesmo que a gente soubesse que ia, a necessidade e a vontade e a obrigação eram de 

ganhar. Eram de vencer, mesmo. Porque, felizmente, se a gente fortaleceu o regime militar naquela 

circunstância, pelo menos a gente tem certeza que, também, eclodiu neste país todo... Houve uma 

ressonância. Ressoou por este Brasil afora, também, uma alegria enorme, uma modificação enorme 

dessa situação em que vivia o povo brasileiro, dessa opressão, eu acho que com a conquista do 

título. Eu penso, por aquelas imagens que eu tenho, hoje, guardadas, ainda, através de fotos, através 

daquela chegada nossa, desde de Brasília até quando eu fui para Belo Horizonte, e eu, às vezes, fico 

olhando aquilo e, às vezes, eu falo assim... Custo a acreditar que aquilo aconteceu. Entendeu? 

 

T.O. – Entendi. Só um minutinho. 

 

[INTERRUPÇÃO DA ENTREVISTA] 

 

W.P. – ...político. A gente não tinha essa consciência de que o dinheiro é do povo. Se tiver 

que condenar: ele deu, ele estava representando o povo, que cobre dele. Não vai dizer que a gente 

tomou  a atitude errada, que a gente não está sabendo de onde é a origem. Não. Se você tiver essa 

consciência... Agora, tem umas coisas que eu falo: quem tem essa consciência... Que me perdoe o 

Tostão. [Quando ele estava]31 falando: “Se eu tivesse a consciência, na época, eu não receberia o 

Fusca. Eu não receberia isso aqui”. Tudo bem que não receba. Eu só acho que ainda dá tempo. 

Quem acha que é devedor que devolva. Quanto é que vale um Fusca, hoje? É R$30 mil? Pega esses 
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R$30 mil e dá para uma instituição de caridade. “Estou depositando aqui o valor do Maluf. O que 

ele não fez, eu faço”. Eu não me sinto... Eu não sinto isto. Modéstia à parte, eu já faço um trabalho 

voluntário de 30 e tantos anos, que... Se ele fez alguma coisa errada, que ele que seja cobrado. Não 

foi forçado a fazer isto. Eu acho que não é um desrespeito nenhum ao cidadão brasileiro. Até pelo 

contrário. Se fizer uma enquete, uma apuração, aí, junto com o torcedor brasileiro, para saber se nós 

merecemos ganhar aquele Fusca, tenho certeza que a maioria vai falar que sim. Não vai entrazr 

nesse mérito de se é justo, se é injusto; se valeu ou não. 

 

T.O. – Você falou da Copa, então... Piazza, conta para a gente como é que é voltar para a 

vida dos clubes. Chegar de volta no Cruzeiro, jogar alguns anos no Cruzeiro, também, de novo... 

Muito campeão: fazendo o tetra no Campeonato Mineiro e, também, ganhando Bola de Prata... 

Como é que foram esses anos, depois? 

 

W.P. – Olha, eu vou te falar... A seleção brasileira é o ponto máximo na vida do jogador, na 

vida do profissional. É a realização maior. Eu fico olhando que a história, às vezes... Não vou dizer 

que ela é ingrata. Mas ela reserva muitas situações interessantes, no mínimo. Porque você tem, às 

vezes, tantos grandes jogadores que foram consagrados e que, de repente... Não só no país, mas 

mundialmente reconhecidos, e que não tiveram a felicidade de serem campeões mundiais. Tem 

horas em que eu falo assim: “Gente, é injusto!”. Mas, também, por outro lado, eu, às vezes, falo: 

“Tem um título que eu não ganhei”. E gostaria, claro, de ter, pelo menos, a condição de ter 

conquistado todos os títulos. Eu fui vice-campeão mundial. Isto não tem no meu currículo. De 

clubes. Felizmente... Quando falam assim, a nossa cultura, eu falo: “A falta de cultura”. Nós não 

valorizamos... Nós, brasileiros – e a gente se inclui nisto, neste rol –, não valorizamos determinado 

tipo de trabalho ou de conquista. Nós, brasileiros, somos muito afeitos e dados ao seguinte: ou é 

campeão, ou não vale. O vice não interessa. Eu, mesmo, em determinado momento... Foi quando 

fomos recepcionados lá no Palácio, em Brasília, do governo, eu cometi uma gafe que, hoje, eu não 

tenho chance de chegar e dizer, a não ser [que tenha esse termo no céu]32, ao nosso vice-presidente, 

José Alencar. Quando a gente foi recepcionado, através do decreto que regulamente o sistema de 

assistência ao atleta e ex-atleta profissional do país, que é um trabalho que a gente faz de 

voluntariado, aí, desde de 1975, cujo processo iniciou-se lá no regime militar, eu até cometi uma 

gafe. Não quis. Eu esqueci, na hora. Eu, querendo me referir ao futebol, [quer dizer,]33 no país, 

como eu estou dizendo aqui: eu fui vice-campeão mundial e, se você pegar o meu currículo, eu não 

considero isto. Vice-campeão mundial de clubes, que é um grande feito, e eu não considero isto, 
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porque eu acho que tem que pôr só de campeão. Aí é que entra essa história. “Ah, essa é a nossa 

cultura”. Não. Essa é a falta de cultura da nossa parte. De não sabermos valorizar. Porque achamos 

que só pode ser valorizado o que é campeão, o vice não pode. Então, em uma fala, lá, do governo, 

estava presente, substituindo o nosso presidente Lula, na época, o nosso falecido e querido José 

Alencar, vice-presidente da República, e eu disse: “Pois é, porque neste país, um vice não vale 

nada”. E ele lá, do lado. [risos] Quer dizer, foi um momento em que, depois, eu falei: “Ai, meu 

Deus! Como é que eu fui nessa?”. Mas a verdade é que a vida do clube, principalmente naquele 

tempo, era uma verdadeira família. A família, você não se desintegra dela. Você está sempre onde 

estiver, por onde passar... Aconteça o que acontecer, você está sempre pensando nela, que é a base 

de tudo, que a gente fala. É a família, são os amigos, é aquele aconchego mais forte que você tem na 

sua vida para te impulsionar cada vez mais até o tempo natural, seu, aqui na terra. Só que a gente 

chegava, às vezes, até um pouco... Não é envergonhado, não. Alegre, feliz, mas, ao mesmo tempo, a 

gente olhava determinados jogadores que podia ter feito parte... Como é o caso do Dirceu Lopes34, 

como é o caso do Zé Carlos, que era um companheiro de clube: estiveram na seleção, com a gente, 

na fase de preparação e foram cortados. Que a gente gostaria que estivessem conosco, lá, naquela 

hora. Mas, infelizmente, é um grupo de privilegiados. Em um universo de milhares de jogadores, 

você ser escolhido, ali... Vinte e dois, onde tem milhões de torcedores, milhões de brasileiros que 

gostariam de estar ali, no seu lugar? É um privilégio. É uma  riqueza muito grande que Deus te 

concede, e que você, então, tem que honrar. Realmente, você tem que se sentir gratificado de estar 

ali. Por isso que eu falo: você ir, realmente, para a seleção... Não é questão de demagogia nenhuma. 

Isso é no ontem, no anteontem, é no hoje e tem que ser no amanhã. Você tem que, sempre, colocar 

isso como um soldado a serviço da pátria, mesmo. De que você tem que doar, você tem que... Se 

tiver que se sacrificar, que você se sacrifique. Eu, graças a Deus, na minha vida, eu sou um 

privilegiado, porque quando, um dia, eu entrei na política – em que eu esperava nunca entrar –, eu, 

conversando com um desses [“munícipos”]35, um desses eleitores, e a gente falava sobre o trabalho 

realizado na câmara – porque eu fiquei três mandatos como vereador em Belo Horizonte, de 1972 a 

1988 –, e ele falando que eu era um grande político, e eu até, na hora, me senti um pouco 

envergonhado, meio acanhado – porque a gente tem consciência do que a gente é, mais ou menos –, 

eu disse: “Olha, eu agradeço, mas eu não sou esse brilhante político. Não sou esse político de que 

você está falando aí, com tanta ênfase, com tanto entusiasmo que eu esteja aí, como vereador. Eu 

nunca apresentei...”. Eu já apresentei, claro. Se você apresenta uma proposta que se transforma em 

lei, e que, essa lei, ela recebe até... Se é para o lado bom, ela recebe... Ou até mesmo para o lado 

mau. Ela recebe... Ela é batizada com o nome do seu autor. Em Belo Horizonte, na época, tinha uma 
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35 Trecho de difícil compreensão. 



Transcrição                                                                                                            

 

 57 

lei que saiu: a Lei Piazza. É uma coisa com relação a edificações irregulares e tal, de proposta de 

regularização legal, pagando uma multa que... Um projeto que eu apresentei que era oposição e eu 

acabei fazendo uma coisa que estava entrevada no governo, lá, que deveria ter partido do próprio 

governo e não foi feito. Então, eu falei com ele: “Olha, eu nunca presentei grandes projetos”. 

Também não adianta apresentar um universo de projetos que você sabe que são demagógicos, sabe 

que não vão ser aprovados. Porque é muito fácil: “Vou apresentar um projeto concedendo a ex-

atletas ou atletas que não paguem mais transporte urbano”. Quer dizer, não adianta. Você vai falar: 

“Isto aí é demagógico”. E aí, eu, conversando com ele, dizendo dessa consciência que eu tinha de 

que eu não era um grande político do jeito que ele estava falando, ele falou assim: “Não, Piazza. 

Mas você é um grande político para mim”. Falei: “Não estou entendendo”. “Você vai entender 

porque eu vou te falar agora. Porque, observe, eu acompanho você desde os seus tempos de garoto, 

quando você chegou no Cruzeiro, principalmente... Você, sempre como capitão da equipe. Você, 

sempre preocupado com o problema dos outros. Você coloca o problema dos outros, dos 

companheiros, antes dos seu próprio problema. Então, você tem uma coisa que é fundamental, 

Piazza, no ser humano e, principalmente, para o grande político: é ser e ter o espírito comunitário. E 

você, eu já observei, tem o espírito comunitário”. Então, quando ele falou, eu fiquei gratificado. Eu 

fiquei feliz de ouvir aquilo e falei: “neste aspecto, eu me considero, realmente, um grande político”. 

Sem nenhum tipo de vaidade, porque, graças a Deus, eu sempre coloquei, realmente... Eu sempre 

pensei no problema dos outros. Eu sempre me atirei no problema dos outros antes de me atirar nos 

meus próprios problemas. E eu acho isto é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer com 

que haja mais esse espírito de solidariedade. Até porque o esporte prega muito isso. O esporte 

ensina muito isso. Principalmente o futebol, que é um esporte coletivo. E eu, até hoje, fico 

sinceramente chateado com como a classe é tão dispersa. Como é tão inconsequente o caso do 

jogador de futebol. A força extraordinária que tem o esporte... Eu eu vou falar mais notadamente, 

mais especificamente, do futebol. Eu vejo as coisas acontecendo... Você tem, aqui, exemplos na 

Argentina, tem no Uruguai, que é um país pequeno, você vê, agora, na Espanha, você vê na Itália, 

jogadores que faze greve. Não porque eles estejam com um problema naquele momento, mas 

pensando nos outros, que, às vezes... Agora, na Itália e na Espanha, mesmo, tiveram greves. Não 

começou a rodada do campeonato porque os clubes estavam devendo, lá... Times da segunda 

divisão, que não pagavam [conta].36 E aqui, no Brasil, as coisas vão acontecendo e, infelizmente, 

nós não temos lideranças. As lideranças, aqui, classistas não existem. Você tem tudo conspirando 

contra o atleta de hoje, que vai ser o ex-atleta amanhã e que vai ficar em uma situação cada vez 

mais delicada. Porque, infelizmente, o tempo de vida do atleta é curto. Quando não acontece 
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alguma coisa que corta esse tempo de atividade dele. Então, eu aprendi muito com o próprio 

futebol, porque é um esporte que é praticado dentro do aspecto de coletividade, de solidariedade. E 

é isto que eu sempre procurei exercitar isto na vida privada, como, também, quando me tornei uma 

pessoa ligada a política e, principalmente, no trabalho que a gente desenvolve à frente da 

Associação dos Atletas e, principalmente, da FAAP, que a a Federação das Associações dos Atletas, 

que hoje fazemos em boa parte dos estados da Federação, com 13 entidades sob a responsabilidade. 

E aí é que eu vejo a necessidade dessa reformulação e, voltando um pouco nesse tempo que nós 

comentávamos sobre o regime militar, sobre o que trouxe de bom ou não... Trouxe, evidentemente, 

muita coisa ruim para o brasileiro, para o país, na época, mas, no caso do esporte, eu estou para 

dizer para vocês: durante esse tempo todo, o regime militar foi o que, no caso do futebol, concedeu 

uma das coisas mais importantes, e que, infelizmente, os governos seguintes atropelaram, não 

fortaleceram, deixaram que isso se perdesse e a gente está tentando regatar isso até hoje, de uma 

maneira muito complicada, que é esse sistema de assistência complementar ao atleta profissional, 

que possibilita a ele a condição de uma qualificação alternativa, ou seja, de uma preparação além 

daquela que é o mundo da bola, para quando, muito cedo na vida, ele já está com o seu tempo 

encerrado para a atividade como jogador de futebol, ele possa caminhar como cidadão, com 

dignidade e com condição de sustentar a si próprio e à sua família. E, às vezes, a gente não tem esse 

apoio do governo, a gente fica lamentando que fala-se muito e não se faz nada... Fala-se muito. Aí, 

nós temos, infelizmente, os governos atuais, que só tem falado, não tem feito. Eu não [consigo]37 

conhecer alguma coisa que está sendo feita. Principalmente no caso do futebol. Agora, mesmo, nós 

tivemos modificações naquele que refere-se a legislação trabalhista e esportiva ligada ao futebol, 

em que os jogadores, tanto da ativa quanto aqueles ex-atletas, foram tremendamente prejudicados 

pela chamada bancada da bola, o rolo compressor que passou, e sem ninguém se movimentar, sem 

você ouvir uma palavra em termos de defesa da categoria. Eu fico pensando nesse país, aí, de 

grandes jogadores que temos e grandes ex-atletas que ainda temos... Eu fico, hoje, pensando que a 

gente já está envelhecendo. A gente... Já são 35 anos – como se fala – de janela de trabalho e 

tentando encontrar alguém para vir abraçar conosco essa causa, que é importante demais. Porque 

neste país afora, se você for buscar, através desse trabalho que temos realizado, do sistema de 

assistência complementar, nós já formamos... Não vamos falar do outro lado, o que é até uma 

questão ética, mas já jogamos no mercado profissionais de todas as espécies. Aí, no caso, seja como 

professores de educação física, como médicos, como advogados, fisioterapeutas, como motoristas 

etc., para poder dar continuidade à sua vida de uma maneira digna e à de sua família. E eu vejo as 

coisas acontecerem neste país... Desses grandes jogadores que perfilaram e continuam perfilando o 
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futebol brasileiro, eu bato palma quando se faz coisas relacionadas a fundações ou coisas ligadas a 

crianças, porque a gente sabe o quanto é necessário a gente parar, proteger... Principalmente as 

nossas crianças, para que possam ser o futuro melhor do país no amanhã. Mas eu queria deixar uma 

observação aqui e um... É até uma questão de indignação com aqueles jogadores que conseguiram 

sair daquele lugar comum e chegar ao ponto máximo da atividade e conquistaram, realmente, por 

seus métodos, pelo apoio e pela sua capacidade, uma posição de destaque, não só na parte de status 

de campeões, mas também no aspecto da condição econômica e financeira, e que, até hoje, estão a 

dever o próprio meio que aí está, que é o do futebol. Parece que estes jogadores desconhecem isto. 

Principalmente quando param. Parece  que eles não sabem de onde eles vieram. Parece que eles não 

jogaram. Não tiveram companheiros. Na sua maioria, daqueles considerados times médios, 

pequenos... porque, o futebol, ele arruma a vida de poucos e desarruma a vida de muitos. Porque é 

um meio onde poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Principalmente quando ganham. 

Então, a gente que fica no dia a dia, no trabalho da entidade, acompanhando isso por este Brasil 

afora, nós não temos, ainda, um sistema longe de eficiente. Já avançamos muito com a 

responsabilidade que assumimos a partir da Lei Pelé, em 1998, mas a gente carece de maior apoio 

do governo, de maior participação do governo... Inclusive, se você vir o aporte financeiro que o 

governo dá... O futebol, que dá tanto a este país... se, até hoje, a gente pergunta: “Que aporte 

financeiro o governo brasileiro dá ao sistema de assistência ao atleta profissional?”, eu digo: 

“Nenhum”. Nenhum. Eu fico indignado com isto. Que apoio... Qualquer um de nós... Não vimos, 

até hoje, um desses grandes jogadores, que se aposentam, que conseguiram, do futebol – como se 

diz –, por mérito próprio, que, através da participação de outros conseguiram fazer com que eles 

conquistassem títulos, conseguissem posição econômica, posição social extraordinária e que tenham 

este comprometimento, que pensem em dar um retorno ao seu meio. Eu fico imaginando, eu fico 

pensando nisto: “Gente, parece que eles nunca participaram do futebol. Parece que eles não vieram 

de um esporte coletivo”. Porque parece que eles só pensam neles. E eu estou dizendo isto em 

termos de desabafo e, ao mesmo tempo, de alerta. Porque o tempo do Piazza vai passar. Essa 

bandeira... Não só sozinho, porque a gente, sozinho, não faz nada. Se há mérito, até então, de 

alguma coisa, há mérito de muitos outros que participam. Mas eu gostaria e estou chamando aqui 

para conhecer um pouco melhor o que a gente faz por este Brasil afora em termos do sistema de 

assistência ao atleta profissional, através da Federação, que eu, no momento, estou presidindo., que 

é a FAAP, e, também, as associações que tem a denominação de AGAP, que são as Associações de 

Garantia aos Atletas Profissionais, que estão, hoje, em 13 estados da federação, e que a gente está 

sempre levando revés, está sempre... Igual a agora: tivemos uma modificação na chamada Lei Pelé, 

onde tivemos cortes de recursos, tivemos... Tanto que vai afetar esse trabalho de assistência aos 

atletas, e ex-atletas, principalmente, quanto, também, os atletas que estão, hoje, na ativa. Onde você 
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teve o direito de arena38, que foi de 20% reduzido para 20% (sic.). Eu não vi nenhum grito de 

nenhum jogador da ativa. De uma conquista que já estava estabelecida, da Lei Pelé, a Lei 9.615 de 

1998... Como, também, hoje, outras questões que lá estão em termos que a gente... Eu diria até que 

estamos retornando ao tal de passe preso da época, que era do regime militar, que depois 

conseguimos avançar: com a chegada da Lei Pelé, vira o passe livre. É de que o jogador... São duas 

coisas que, evidentemente, a justiça vai estar aí, para poder dizer, depois, se está correto ou não 

aquilo que foi votado, que foi promulgado como legislação, é que você tem tratamentos distintos. 

Ou seja, o clube, para pode rescindir o contrato com o jogador ele tem um comprometimento: o de 

responsabilidade. E o jogador que parou no clube, porque não cumpre o contrato, ele tem outro tipo 

de tratamento. Eu vejo isto como uma situação completamente divorciada daquilo que hoje prega a 

democracia e do que deve ser estabelecido. Então, eu, aproveitando esta oportunidade, deixando 

isto aí como um alerta construtivo, um chamamento para que esses jogadores que conseguiram tirar 

o melhor proveito do futebol, que eles procurem se inteirar mais, inclusive daquelas coisas que 

estão acontecendo com a legislação, ou deles, que não são mais, que possam ter participação em 

outros aspectos dentro do trabalho que é ligado ao ex-atleta. Porque a gente, que vive o dia a dia, 

sabe de perto como é duro para você poder fazer este trabalho, até porque ele é revestido de muita 

ética, e a gente tem sempre uma cobrança muito grande. Porque a gente não quer expor a imagem 

do ídolo à opinião pública, seja através da mídia... Por isso que eu falo que há necessidade de trazer, 

para este trabalho, outros jogadores que poderiam – ou ex-jogadores – contribuir muito para que a 

gente tivesse um sistema mais eficiente e mais próprio para atender às ansiedades da categoria. 

 

T.O. – Voltando um pouquinho: conta para a gente como é que foi ter essa carreira de 

político junto com exercer o futebol e a sua atuação na campanha em prol do atleta profissional. 

 

W.P. – Bom, a minha situação na política, ela [foi feita]39 de uma maneira circunstancial. Eu 

me recordo bem... Isso, nós tínhamos... Campeões, que fomos em 1970. As eleições, elas 

aconteceram – as eleições municipais – em 1972. As eleições de 1972, no final de 1971. Aliás, as 

eleições em 1971, início de mandato para 1972. Uma verdade: naquele tempo do bipartidarismo. 

Arena e MDB. E eu entrei no MDB .Não seria eu o candidato. O candidato que o MDB estava 

buscando em Belo Horizonte para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, o candidato era o 

Raul40. Raul, que era o goleiro da camisa amarela. E, além do mais, o Raul era casado com a filha 

de um tradicional político de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que era o deputado Jorge Ferraz. E 

                                                
38 Possibilita ao esportista impedir que sua imagem em eventos pagos, como jogos profissionais, seja veiculada em 

meios de comunicação de massa 
39 Trecho de difícil compreensão. 
40 Raul Plassmann. Atuou como goleiro entre 1963 e 1983 pelo Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. 
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aí, foram pegar o Raul para ser um doas candidatos. Só que o Raul não tinha o título domiciliado 

em Belo Horizonte. Era de Curitiba. Então, ele não podia sair. Tinha que ser pelo menos um ano. 

Eu me recordo. Então, ele não podia sair candidato. E aí, perguntaram ao Raul... Uma história que 

eu sei: perguntaram ao Raul se ele podia... Quem é que ele indicava, do Cruzeiro, para poder ser 

candidato. Aí, o Raul indica: “Não, só se for o Piazza”. E aí, vão atrás de mim. Inclusive, um deles, 

responsáveis, para que fizesse com que eu acabasse com a minha relutância em aceitar e chegasse a 

aceitar, foi um ex-presidente do Atlético, talvez jogador, na época: Luiz Otávio Valadares, que é o 

Ziza. Conhecido lá em Belo Horizonte. Fez parte... O filho dele ainda faz parte da política em 

Minas. Ele foi atrás de mim perguntar se eu aceitava.. Eu falei: “Eu absolutamente não aceito”. Até 

porque eu tinha uma aversão à política no sentido de que... Lá no interior, eu lembro que a minha 

mãe... De Belo Horizonte a Neves, a estrada, de 32km, por aí, não era asfaltada. Era terra. Quando 

chovia, a gente não chegava em Belo Horizonte e vice-versa. Eu lembro que minha mãe sempre via 

o pessoal se queixando: “Não, esses caras prometeram, vieram aqui, fizeram campanha, 

prometeram asfaltar a estrada e até hoje...”. Então, quando chegava a época de chuva, que era 

aquele transtorno todo. Então, vinha dentro daquela linha, assim: prometeu, mas não cumpriu. E eu 

nunca fui disso, sabe. Se algum dia eu prometi alguma coisa e não cumpri, que me perdoem. Eu não 

me recordo. Eu sempre procurei, realmente, tudo aquilo que prometo, cumprir. Se eu não posso 

cumprir, eu não prometo. Eu posso prometer boa vontade, mas sempre fui dessa linha. E aí, então, 

vieram em cima do Piazza, e eu: “Não, não, não. Mas eu não tenho tempo. Eu viajo com o 

Cruzeiro”. Estava recém campeão mundial. “Viajo para cá, excursão... como é que eu vou fazer? Eu 

não posso”. “Não, você vai na reunião no dia que você quer”. Aquele negócio do político. “Não. O 

negócio é, como se diz... A ideia é que não é tão séria, assim. Você vai no dia que você quiser”. 

“Não, mas eu não gosto disto. O que eu assumo, eu gosto de participar ativamente e gosto de estar 

presente. Se eu não vou poder fazer, eu não vou aceitar. [E daqui]41”. Resultado: acabaram me 

convencendo. “Não, só tem reunião nesses dias. Uma ou outra reunião ,se você não puder estar, se 

você até quiser, você nem precisa receber...”. Aliás, porque, naquela época, não se recebia. Político 

não tinha salário, não tinha nada, naquela época. “Eu vou entrar na política e vou ganhar mais 

tanto”. Não. Não tinha. Nessa época, se era um salário mínimo, era uma coisa assim de... Era no 

máximo. E, mesmo assim, não tinha gabinete, não tinha carro, não tinha mordomia nenhuma. 

Então, era completamente diferente. Ser polítrico, naquela época, era realmente um exercício de 

cidadania. Era um sacerdócio. Então, por isso que tinham os tradicionais políticos. Hoje, 

sinceramente, eu vejo completamente diferente. Não estou dizendo que não haja bons políticos, mas 

o universo de políticos que você conta, aí, nos dedos que são verdadeiramente aqueles ligados aos 
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interesses da comunidade... Isto, infelizmente, eu queria que fosse a maioria, mas não é. 

Verdadeiramente, não é. E aí, eu aprendi muito., Acabei aceitando. Eu fui o mais votado. Eu nunca 

subi em um palanque. Eu nunca... Tudo bem, foi o futebol que me levou a isto. Foi o trabalho 

implantado lá atrás, no próprio Cruzeiro, quando a gente visitava grupo, levando material escolar 

para as crianças – um trabalho que o Cruzeiro começou em Belo Horizonte para conquistar mais 

torcedores jovens. E a gente, sem querer, naquela época, já estava plantando esse tipo de coisa que 

depois eu fui colher, que foi quando eu saí vereador. Que, de repente, com políticos tradicionais que 

participaram da eleição naquela ocasião, eu acabei sendo eleito em primeiro lugar no MDB. Sem ter 

mandado uma mala direta, sem ter subido em um palanque... Eu só... No dia a dia, aquilo que a 

imprensa ajudava e através do torcedores, claro. Acabei sendo. Aí, fiquei de 1972 até 1976. Em 

1876, tivemos outra, aí eu resolvi... Aí, eu aprendi... Sinceramente, eu aprendi a gostar. Eu vi que, 

na política, a gente pode fazer coisas boas para a sociedade. Embora na... Mesmo na época, a gente 

– o político – se prestava muito a fazer coisas a varejo. Quase na base da individualidade. Porque, 

realmente, eu desconheço, em um país de qualquer segmento, que você tenha uma excelente ideia, 

um projeto, que não vá, no princípio, exigir um investimento, ter um custo, para, depois, virem os 

benefícios necessários. Eu desconheço alguém que apresente um ideia brilhante, um projeto 

brilhante... Mas como a legislação, ela não permitia – as normas não permitiam – que o vereador, o 

político, ele apresentasse projetos que se vinculassem à parte financeira, em termos e contrair 

despesas para o município, financeiramente.   

Então, por isso que ficou muito marcado, aí, o prejuízo do regime de exceção, de cercear esse 

direito das colocações através dos representantes, que são os vereadores, deputados, senadores etc., 

daquilo que seria bom para a sociedade, para comunidade, porque não podiam legislar em cima de 

matéria financeira. Então, ficou o político rotulado, mais, como u quê? Dar nome de rua, título de 

cidadão honorário... E isso, realmente, não somou nada à política dentro desse tempo de regime de 

exceção. Mas foi muito importante. Valeu muito a experiência. Eu me senti... Não quis, depois 

desse tempo, até 1988... Dentro desse tempo, também, eu fui licenciado para ser se4cretário 

municipal de Esporte, em Belo Horizonte, 1983 a 1988. Tive, também, a honra e o privilégio, a 

satisfação, de atuar como presidente da ADEMG42, que é a responsável pela administração de 

estádios: o Mineirinho, o Mineirão... Eu tive a oportunidade de ser o presidente da ADEMG de 

1995 a 1997. E, aí, ficava imaginando: “Eu, que tanto estive lá dentro, hoje, estou aqui fora”. Tanto 

que eu, quando entrei como presidente da ADEMG no Mineirão, lá em Minas, a primeira coisa que 

eu fiz foi... Por onde começa o grande espetáculo? Começa lá pelo palco. O palco é o campo de 

jogo. “Então, essa grama aqui já não serve mais. Grama de 25, 30 anos no Mineirão. É mais barro 
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do que grama”. Então, metemos a máquina naquele, lá, arrebentamos tudo. Nova grama, novo 

gramado, e começamos por aí. Isso foi gratificante, foi importante... Tem outra coisa que me 

gratifica muito até hoje: em várias ocasiões, eu lembro que o governo municipal, ele... Várias 

instituições de ensino estavam com impostos atrasados perante o município. O imposto sobre 

serviço de qualquer natureza. E aí, houve a ideia de fazer um ajuste com os estabelecimentos de 

ensino no sentido que eles permutassem o débito com oportunidades de bolsa de estudos. Então, o 

colégio que estava devedor, ele, às vezes, proporcionava ao município... Na permuta do débito, 

disponibilizava 100 vagas para aquele estabelecimento. Isso andou acontecendo – na época, a 

política adotada pelo executivo, em Belo Horizonte – com vários estabelecimentos. E essa bolsas de 

estudo eram distribuídas pelos vereadores. Uma forma do executivo passar, como se diz, um açúcar 

na boca dos políticos, dos vereadores. Mas foi importante porque, a gente tendo um respeito na 

distribuição daquelas bolsas, eu já tive várias oportunidades de, às vezes, estar em um restaurante,  

estar em um determinado lugar, de repente chega uma pessoa com a... É um pouco de vaidade. Eu 

estou com 68 anos, hoje. Vir, dar um abraço e, de repente, me agradecer. “Agradecer por quê?”. 

“Quando você foi vereador... [Aí, olha. Está vendo?]43 Aquela moça ali, mãe daquele menino, que 

está ali”. “Estou”. “Você, durante tanto tempo... Ela é professora, hoje” ou “Ela é isso, hoje, porque, 

durante tantos anos, quando você foi vereador, você deu bolsa para ela, para que ela pudesse chegar 

ao ponto de se formar como professora, como isso, aquilo”. Falei: “Ah, é? Que bom! Eu fico tão 

feliz com isso. Agora, desculpe, eu vou fazer uma pergunta para a senhora: algum dia a senhora 

recebeu uma correspondência minha cobrando voto?”. “Não, isso que eu estranhei na minha vida. 

Você é um político que nunca mandou uma correspondência... De tantos anos que o senhor arrajnou 

a bolsa de estudo e nunca cobrou isto através de um voto. A gente sempre votava em você. Não 

deixava de votar. Mas nunca recebemos. Achávamos, até, que você não queria o nosso voto”. Falei: 

“Não. Graças a Deus! Obrigado. Estou satisfeito. É isso que eu... Eu exercito a política em nome da 

sociedade, sem saber quem é quem”. Então, eu aprendi muito na política. Acho o exercício da 

política muito importante. O que eu não gosto, infelizmente, é da politicagem. Daqueles conchavos, 

daquelas coisas... Exemplo: a Câmara Municipal... Na sequência do tempo, começaram a remunerar 

os vereadores, aquela coisa toda. Começou a ter... Chegava na época de fim de ano, quando é de 

eleição, você tinha tantas correspondências que podia expedir às custas do erário, você tinha tantas 

malas diretas etc., etc. Tudo bem. Eu, às vezes, ficava em uma situação delicada. Muitas vezes, eu 

não tirava. Não mandava. Então, às vezes tinham disponibilizado mil correspondências, mil cópias, 

para poder tirar, que podiam servir como mala direta, e eu não utilizava. Utilizava só aquelas que, 

de repente, chegava de um “munícipo”, alguma coisa que precisava de uma cópia, eu tinha a cota, 
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lá, ia lá, tirava e entregava para ele e tal. Aí, ficava tendo cota. De repente, chegavam aqueles que 

sempre fizeram a política dentro daquilo, mesmo, que era usual – a maioria – e, ás vezes, iam tirar 

uma cópia xerox ou uma cópia de um projeto, qualquer coisa, e não tinham mais a cota deles, que já 

estava esgotada. Já tinham tirado mil cópias. O outro já tinha mandado mil correspondências. Aí... 

Poxa vida! Ah, não! Aí, olhava: “Não, quem tem cota, aqui, é só o Piazza. Piazza ainda... Ele tem 

mil, aqui, e só mandou cinco. Ele tem cota”. Aí, vinha um colega vereador: “Piazza, você podia... 

Eu tenho que mandar essas cem correspondências. Você podia...”. “Ô, rapaz, você vai me 

desculpar: está lá, mas eu vou mandar essa semana. Eu estou preparando tudo. Eu vou precisar 

daquelas e mais de algumas. Eu estava até pensando em pedir emprestado”. Porque eu falei assim: 

“Eu vou deixar o cara tirar cem, 200 cópias? Mandar cem, 200 correspondências? Depois, ninguém 

aqui vai saberque não foi o Piazza, foi o colega vereador que mandou no nome dele”. Eu falei: 

“Não, senhor”. Eu não faço uso disto. Se eu tenho que mandar carta, eu mando do meu bolso. Se eu 

tenho que mandar isso... Então, eu, toda vida, usei isso daí. Eu nunca gostei dessa tal politicagem. 

Por isso que eu resolvi dar um freio, um tempo, depois de vereador. Aprendi muito, sou grato à 

política. Acho o exercício da política fascinante. Acho fundamental. Agora, fazer política com 

honestidade. 

 

C.B. – Vamos encerrar, então, falando um pouquinho da experiência de 1974? Como é que 

foi? Copa de 1974. 

 

W.P. – Da Copa do Mundo de 1974? Se a gente tivesse conquistado a Copa do Mundo em 

1974... Olha que o Brasil chegou a disputar o terceiro e o quarto lugar. Acabou ficando em quarto. 

Não foi tão boa. Sinceramente, já a fase de preparação, nossa, aqui no Brasil, foi completamente 

diferente do que foi em 1970. Evidente que nós tivemos uma reformulação no grupo. Porque, aí, já 

não estava o Pelé, o Tostão, o Gérson, o Carlos Alberto... Já não tínhamos esses grande jogadores. 

Mas, desde o Rio de Janeiro, na verdade, o ambiente que foi formado no começo já não estava 

como aquele ambiente. Não é justificando nenhum tipo de derrota, mas não estava como aquele 

ambiente de 1970. É gozado. É como se você fizesse uma primeira viagem ou faz uma viagem na 

sua vida [que você diz:]44 “Essa, eu não esqueço nunca mais”. Pode fazer mais dez viagens que 

você não vai... É assim em alguns títulos, algumas vitórias que a gente tem: você não esquece nunca 

mais. Elas fazem parte da sal vida. Elas ficam atreladas ao sem tempo de vida e, por mais que 

aconteçam outras situações idênticas, não vão substituir de jeito nenhum. Assim foi em 1974. Uma 

seleção que nós formamos, um bom grupo, com grandes jogadores, mas não foi com o mesmo 
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trabalho, não foi com o mesmo espírito de união do grupo, que pudesse fazer com que a seleção 

pudesse pensar em ser campeã. Claro, nós pensamos em ser campões, mas, na prática, tinham, 

também, duas seleções que acabaram, merecidamente, disputando o título, que foram a Holanda, 

que é a Laranja Mecânica, e a Alemanha, que sempre foi uma grande seleção, tradicional, e que 

estava sediando a Copa do Mundo em um momento com uma seleção extraordinária, que é 

Beckenbauer, Maier, Müller, Overath etc. Então, volks... Eram tantos grandes jogadores que era... 

Mas o Brasil podia ter ficado, na pior hipótese, em terceiro lugar. Apesar de que, na disputa contra a 

Holanda, o Brasil jogou bem, teve chance. Até antes de a Holanda fazer gol, o Brasil teve chance. 

Agora, se me perguntar se seria justo o Brasil, naquele ano, ser campeão no lugar da Alemanha ou... 

Por aquilo que nós jogamos, apesar de termos vencido até chegar a sermos desclassificados só 

contra a Holanda, não é. Eu acho que, quando você está preparado para vencer e perde, dói muito, 

mas aquela... Se eu perco em 1970, eu tenho certeza de que ia doer demais. Mas a de 1974... Eu 

lamentei. Queria que o Brasil fosse campeão, queria ganhar... Até porque, se ganhássemos, 

ganharíamos gratificações. Já naquele em que a gente quase não ganhava nada, já seria ótimo. 

Poderia dar para eu comprar mais alguma coisa, investir em mais alguma coisa, mas, na verdade, 

tínhamos – a gente tem que reconhecer isto – duas grandes seleções. É como se, hoje, você fosse 

pensar o futebol brasileiro e falar: “Qual é a melhor seleção que está praticando o futebol ou que, se 

fosse disputar, e que seria... Como foi, agora, neste último campeonato mundial, campeã e tal, e que 

mereceu, que mostrou o futebol mais eficiente, um futebol de campeão?”. Foi a Espanha. Então, 

existem aqueles momentos em que você perde e dói, mas você tem que reconhecer que você não 

estava tão forte, não estava tão preparado, tão capaz para ser campeão, conforme foi em 1974. 

Infelizmente. 

 

T.O. – Até o fim da sua carreira, você teve, ainda, outros jogos pela seleção, teve conquistas 

importantes pelo próprio Cruzeiro, como a Libertadores, e acabou encerrando em 1977. 

 

W.P. – É. 

 

T.O. – E o que é que você tem para contar de especial desse tempo, para gente? 

 

W.P. – De especial, nada especial. [risos] Porque, eu, às vezes, vejo... Infelizmente, aqui no 

Brasil... É aquilo que nós falamos, mais uma vez: essa é a nossa cultura. Eu não gosto nem de usar 

isto. Essa é a falta de cultura nossa. Você vê, nós tivemos, até hoje, grandes atletas que desfilaram 

no futebol brasileiro, que foram campeões... Você vê que não há nenhuma iniciativa – há não ser de 

um clube ou outro, isoladamente – de fazer uma homenagem, prestar homenagem. Não é nem o 
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dinheiro. É o reconhecimento de uma vida, de uma identificação daquele clube com aquele jogador 

e vice-versa. E a iniciativa tem que partir de quem é o empregador, de quem é o caso do clube. Até 

a própria seleção. Até a própria CBF, no caso, que é a detedora da seleção brasileira. Na verdade, às 

vezes, há um convite, aqui, isolado, uma coisa dali... Mas se você for parar, nunca se fez coisas – 

nem clube, nem CBF – que viessem assim: “Não, é isto que nós estamos fazendo e que é 

merecedor, que é importante em termos de homenagem”. O meu caso, mesmo, no Cruzeiro. Foram 

14 anos. E eu não deixei de ser Cruzeirense. Agora, se fosse por atitude de alguns dirigentes, eu 

teria deixado. Porque a verdade é que, às vezes, a gente entra pela porta da frente e sai pela porta 

dos fundos. A minha saída do Cruzeiro, em 1977, não foi uma saída honesta. Não foi uma atitude 

honesta que tiveram com a minha pessoa, não. Até falo isso como se... Não só falo, como provo. 

Através das palavras do próprio Raul, que foi goleiro do Cruzeiro e estava goleiro do Cruzeiro 

naquela época. Quando o meu contrato estava vencendo... Claro, eu estava passando por um 

problema delicado. Lutei muito por este problema durante o ano de 1967, até 1968. Depois voltei a 

ter, em 1975, 1976. Infelizmente, pelos recursos, pelas condições da medicina esportiva à época, a 

gente não teve o tratamento adequado, a não ser de 1967 para 1968, quando eu estive em São Paulo, 

através do doutro João de Vicente, que era médico do Palmeiras, a identificação de uma contusão, 

que era na região do púbis, quando, em Belo Horizonte, cheguei a ser operado de hérnia, 

equivocadamente. E eu convivi com esse problema muito tempo. Eu tive que fazer o tratamento, em 

São Paulo, durante vários meses. Foi na base da infiltração, da cortisona, da xilocaína, que era o 

tratamento da época. Não fui à cirurgia. E, depois, em 1975, para 1976... Para que tenham uma ideia 

do que a gente passou, na época, que eu falo para vocês... Não se faz campeões por acaso, sem 

determinação, sem competência e sem sacrifício. Às vezes, a gente tem algumas coisas na vida... 

Por exemplo, a Copa da Libertadores de 1976, em que eu participei como capitão da equipe. Eu 

estava vivendo o problema desde de 1975. Logo depois do jogo Cruzeiro e Internacional, em que o 

Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro e o Internacional foi campeão, em 1975. E aí, já em férias, eu 

voltei a ter, novamente. Depois de 1968, passados aqueles anos todos, voltei a sentir, novamente, o 

problema na região do púbis e comecei a jogar na base das infiltrações. E como o meu contrato 

estava terminando... Quer dizer, eu fui campeão da Libertadores de 1976. Em meados – até agosto – 

de 1977, foi o meu último tempo de contrato com o Cruzeiro, quando eu acabei saindo do Cruzeiro. 

Seis meses depois que eu fui campeão da Libertadores. E a Libertadores... Eu não falo isso para 

valorizar meu ato, não, mas para servir como exemplo. Não que tenham que fazer isso, até porque, 

hoje, a medicina esportiva está mais avançada, há mais respeito, até do médico, do profissional em 

relação ao outro profissional ,que é o jogador de futebol. Não é por esse caminho. Mas, para você 

ter uma ideia, o título da Libertadores de 1976... A partida considerada extra, que foi jogada... 
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T.O. – O River Plate? 

 

W.P. – É. Contra o River Plate, em Santiago do Chile, em que o Cruzeiro ganhou de três a 

dois, ela... Os companheiros que participaram daquele jogo, no intervalo... Eles podem dizer isso, 

serem testemunhas da atitude que eu tomei, no sentido em que eu estava com um problema na 

região do púbis, eu tinha que sair, porque estava doendo demais do lado, da virilha, esquerdo, não 

tinha condição de voltar para o segundo tempo. Quando eu disse para o médico... Esse médico até 

me posicionou... Foi uma questão antiética, ele fazer aquilo. O mal que podia trazer, não só ao atleta 

piazza, mas ao cidadão Wilson Piazza. Mas eu falei: “Não importa. Que seja o meu último jogo. 

Que eu fique aleijado para o resto da vida. Mas, esse título, eu quero. Desse jogo, eu não saio”. 

Claro que tinha o treinador, que era o que tinha que dizer: “Sai” ou “Não”. Eu não podia [ser]45 

treinador e dizer: “Não, você tem que sair. Eu vou te tirar, que eu vou substituir...”. Eu não sei. Só 

se eu brigasse com o treinador. Mas eu peguei... Falei que eu não saía, porque em várias ocasiões 

outras – em jogos, até que não decidiam títulos –, eu, para jogar, tive atitudes de jogar pelo Cruzeiro 

na base de infiltração. E nesse jogo, no segundo tempo, eu, no intervalo, falei: “Aplica a infiltração 

aqui na virilha, que eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu quero ser campeão jogando esta 

Libertadores”. Então, teve muito – de 1976 –  na história do Cruzeiro, mas teve muito para mim, na 

minha história. Em termos de demonstração... Não é de amor ao clube, só. Mas é na vontade de 

você buscar alguma coisa que justifique como um bom profissional, como superação, como 

sacrifício, como você vestir a camisa. Então, eu joguei todo o segundo tempo infiltrado, tanto que, 

aos 42 minutos, quando o Cruzeiro fez três a dois, a primeira coisa que fiz foi sair, porque eu já 

estava com a infiltração... Eu já estava sentindo todas as dores, outra vez. E quem, até, me substituiu 

foi o Valdo, um companheiro que era lá do Rio Grande do Sul, que estava no Cruzeiro nessa época, 

um meia armador... E, às vezes, o torcedor não sabe, não... “Por que o Piazza saiu?”. “É. O Piazza é 

vivo. O Piazza não é bobo. Fez o terceiro gol e saiu para poder, [como se diz, lá]46: 'Até aqui, 

quando eu saí, estava ganhando'”. não. Lá por trás, a história é outra, porque se o River empata, que 

o jogo estava muito... Mas não. Lá por trás, a história é outra, porque se o River empata, que o jogo 

estava muito difícil, ainda tinha 3 minutos, mais ou menos de jogo restante, se o River empata e 

tinha a prorrogação, e na prorrogação não podia fazer substituição, o Cruzeiro ficaria prejudicado 

porque eu não teria condição de jogo mais. Então, essas coisas aconteceram na minha relação de 

jogador com o Cruzeiro e no final há um reconhecimento de um ou dois diretor lá, de um diretor 

que tivesse lá fazia festa não deixava.... mas, de repente ele saiu e esquece e tudo... e no final o meu 

tempo no Cruzeiro, o último jogo que eu fiz com a camisa do Cruzeiro não teve festa, foi um 

                                                
45 Trecho de difícil compreensão. 
46 Trecho de difícil compreensão. 
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primeiro tempo no Mineirão contra ESAB uma equipe modesta que esta disputando o campeonato 

mineiro lá em Belo Horizonte, e nada mais, aí foi o último jogo que eu fiz com a camisa do 

Cruzeiro participando, quer dizer, essas coisas que a gente fica pensando, só existe a rua só de uma 

via. Vou relatar aqui... eu faço, eu estou falando isso, porque não sei quem vai ouvir depois, não 

estou dizendo que o Piazza é o exemplo maior no futebol brasileiro, eu tenho e sei de história, com 

certeza, de outros tantos companheiros que devam ter histórias interessantes, histórias que sirvam 

de exemplos, mas eu estou falando, não é que tem que ser exatamente o mesmo procedimento não, 

mas para se ver o que que era a relação quando o torcedor hoje cobrar muito, embora a gente está 

num tempo muito materializado, está num tempo onde muito todo o torcedor enxerga o jogador 

mais com aquela fome de ganhar dinheiro do que de jogar, ou de trazer glórias para o clube, de 

honrar aquela camisa que veste. Eu vou dizer coisas que servem como exemplo que em 

determinados momentos você tem que largar o lado profissional para ir de encontro com aquele 

lado do amadorismo, daquele lado do prazer de jogar, daquele lado de você mostrar que a via é de 

duas mãos. Em 71 quando terminava... o meu contrato estava extinto com o Cruzeiro e o Cruzeiro 

tinha uma excursão a fazer, foi quando chegou o Perfumo, zagueiro argentino para o Cruzeiro, o 

Cruzeiro tinha uma excursão ao Panamá, jogos amistosos, eu estava sem contrato já vários... tinha 

mais de meses. Embora eu pudesse jogar, eu senti que a diretoria do Cruzeiro com aquilo estava 

deixando, na linguagem popular, estava empurrando o tempo. E eu então, não fui excursionar com o 

Cruzeiro ao Panamá. A equipe considerada reserva, o time B do Cruzeiro, estava disputando o 

campeonato mineiro daquele ano, em que o América acabou sendo campeão mineiro em 71. E eu 

estava no Barro preto, era ainda o tempo do Barro Preto, estava treinando lá sozinho, porque eu não 

viajei com o Cruzeiro. E a equipe de aspirante que estava representando o Cruzeiro no campeonato, 

e essa equipe aspirante fazia parte o Palhinha, que depois veio a ser titular no Cruzeiro, o Toninho 

Almeida, o Moraes, que também foi zagueiro do Cruzeiro. No domingo tem um jogo importante 

contra o América, que se o Cruzeiro perdesse pelo campeonato mineiro, perderia o título daquele 

ano. Acabou perdendo, o América foi campeão, mas porque depois o Cruzeiro perdeu para o 

Atlético. No sábado de manhã, eu estava treinando no Barro Preto, quando de repente eu ouvi o 

diretor dos aspirantes do Cruzeiro comentando com o treinador dizendo que o tribunal tinha feito a 

suspensão do jogador que jogava improvisado no meio de campo no time aspirante e o outro 

jogador tinha machucado no treino na sexta-feira, então eles não tinham ninguém para por no meio 

de campo, no time aspirante do Cruzeiro para jogar contra o América era um jogo importantíssimo, 

praticamente decidia o campeonato. E eu vendo aquela agonia do diretor do Cruzeiro com o 

treinador, eu cheguei estava ali e disse pra ele: “Olha, estou vendo que vocês ai não tem ninguém, 

se vocês quiserem eu jogo domingo, eu jogo amanhã”, isso era um sábado de manhã. Ele falou: 

“Que Piazza?”. Isso era em 71, eu era recém campeão mundial. “Não eu jogo, por quê?” Não pedi 
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seguro, não pedi gratificação nenhuma, disse simplesmente para ele que jogaria pelo time de 

aspirante. Eles não acreditaram naquela atitude minha, não é possível Piazza, não, não podemos 

exigir isso, você não foi e tal. Não, não pode deixar. Ai eu falei: “O que que eu tenho que fazer?” 

Não, então faz o seguinte... Eles ficaram todos felizes, trouxe um apoio muito grande ao time de 

aspirantes. Ai perguntaram para mim: “Piazza, então faz o seguinte, amanhã às 10h você vai no 

hotel, Brasil Palace, então daí eles almoçam e depois nós vamos para o campo. Falei: “Não, o time 

não vai concentrar agora? Então vai, você não precisa ir para a concentração não Piazza, de jeito 

nenhum. Não, eu vou em casa pegar as minhas coisas e vou lá concentrar com o time, e eu fiz isso. 

Que dizer, ai que às vezes, entra um pouco de indignação do jogador, quando chegar em um 

determinado momento, você precisa da resposta do clube a altura, pelo menos demonstrar um pouco 

de respeito e às vezes falha, às vezes não existe, então esses são detalhes na vida da gente que 

passou como profissional no tempo diferente do que é hoje. E que isso sirva o que estou dizendo 

aqui, sirva evidente de algum exemplo, que possa amanhã levar um profissional a ter atitudes 

realmente que justifiquem essa identificação dele com o clube, com a seleção brasileira ou com o 

torcedor de um modo geral.  

T.O. – Piazza, muito obrigado, a gente acha que está chegando ao fim. 

C.B. – Vamos encerrar? 

W.P. – Ah? 

C.B. – Vamos encerrar? 

W.P. – Isso. 

T.O. – A entrevista foi ótima. Queríamos saber se tem algumas últimas palavras, para a 

gente encerrar? 

W.P. –Não, eu só queria enaltecer, independente de gravação ou não. Vocês ai, eu sei... eu 

fico feliz. E não poderia nunca faltar, porque é um problema de acertar dia, hora [riso], não é? Por 

causa de compromisso. 

C.B. – Super agenda.  
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