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Para a minha Olívia. Seu talento para a 
vida me inspira todos os dias. Te amo.
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MÁQUINA DO TEMPO

A casa ampla na Barra da Tijuca abriga na garagem alguns modelos 
importados. Um velho automóvel japonês destoa dos outros carros es-
tacionados. O Toyota Celica prateado, ano 1982, é o menos valioso da 
frota, mas é de longe o de maior valor sentimental para o dono. Não se 
trata de um colecionador de antiguidades, mas de um artista do futebol. 
O principal ídolo da história do Flamengo caminha em direção ao veí-
culo de linhas arrojadas, que fazem lembrar o DeLorean que viajava pelo 
tempo no filme De volta para o futuro. 

ZICO

Esse carro é meio uma maquininha do tempo. Eu ainda acho que ele é um 

carro com o design bonito. É tipo Maverick, aquela coisa. Por fora, está bem 

cuidado. Por dentro, o estofamento é que dá certo trabalho. 

O Toyota Celica é um troféu sobre rodas, o prêmio dado a Zico por ser 
o melhor em campo na final do Mundial Interclubes de 1981. Jogando 
um futebol de sonhos, o Flamengo abriu 3 X 0 sobre o Liverpool, cam-
peão europeu, ainda no primeiro tempo. Zico criou as jogadas dos três 
gols, um de Adílio e dois de Nunes (que também ganhou um carro, um 
Toyota Carina). O time carioca era apenas a segunda equipe brasileira a 
conquistar o título mundial, 18 anos após o bicampeonato do Santos de 
Pelé e companhia.

Mais complicado do que derrotar os ingleses foi trazer os automó-
veis para o Brasil. A legislação brasileira não permitia a importação de 
automóveis. Zico foi até Brasília em busca da ajuda de Carlos Langoni, 
que, além de presidir o Banco Central na época, era um fanático rubro-
-negro. Langoni procurou o ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, e 
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pleiteou a liberação dos prêmios de Zico e Nunes. Dornelles sugeriu que 
Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo e deputado federal, apresen-
tasse um projeto de lei permitindo que brasileiros premiados no exterior 
pudessem trazer o que ganhassem para o país.

ZICO

Essa novela durou um ano. O carro teve que vir para o Brasil sob admissão 

temporária. O Dornelles falou que se, por acaso, a lei não fosse aprovada, eu te-

ria que levar o carro para o Paraguai, sair, para depois entrar de novo com outra 

admissão. Mas, durante esse período, saiu a lei, correu tudo bem. Quando ela 

saiu, foi um tal de gente armando para se beneficiar, nego dizendo que ganhou 

coisa na Arábia (risos). Aquela coisa, né? 

Zico recebe um Toyota Celica por ter sido o melhor em campo nos 3 X 0 do Flamengo sobre o Liverpool, 
em Tóquio. 
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Assim que os carros chegaram, Zico e Nunes pagaram o valor corres-
pondente em dólares a cada um dos companheiros. Nunes ficou com o 
Toyota Carina durante dez anos, e depois se desfez do automóvel. Zico 
não conseguiu ter o mesmo desapego.

Foram muitos passeios a bordo do Toyota Celica nos anos 1980. O 
odômetro marca 78.268 quilômetros, rodagem pequena pelos quase 
trinta anos de uso. A falta de peças no Brasil fez com que o Galinho 
fosse aos Estados Unidos em busca de lanternas e outros componentes 
do Celica, bastante popular entre os americanos. O modelo parou de ser 
fabricado, e agora qualquer reposição tem de ser feita com peças adapta-
das. O carro futurista do início dos anos 1980 está próximo de se tornar 
uma peça de museu.

Trinta anos depois do título mundial, Zico ainda guarda o Celica em sua casa na Barra da Tijuca.
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ZICO

A direção dele é duríssima. A gente se acostuma com direção hidráulica, aí 

sofre (risos). Já pensei em tirar os pneus dele, colocar num cavalete e deixá-lo 

pendurado. Talvez botar em exposição, como um troféu. 

Por enquanto, desmontar o Celica é só uma ideia. O tempo que pas-
sou para o automóvel japonês também passou para Zico. O jovem que 
virou ídolo por seus gols, pela combinação de rara qualidade técnica 
e caráter exemplar, chegou aos 58 anos de idade. O avô orgulhoso de 
Felipe, Antônio e Gabriel viveu histórias ricas dentro e fora de campo, 
e a experiência acumulada continua a serviço do futebol. Zico traz na 
mão um chaveiro de couro preto e metal dourado. Ele abre a porta do 
carro, se senta no banco do motorista e coloca a chave na ignição. O 
sono do velho motor 2.0 é interrompido quando Zico gira a chave. A 
resposta é imediata, num ronco grave e potente que ilumina seu rosto 
com um sorriso. O tempo não existe. Os dois estão de volta a 1981, o 
ano rubro-negro. 
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O NASCIMENTO DE UM TIME

INESQUECÍVEL

Times que entram para a história do futebol se eternizam por diferen-
tes motivos. Às vezes, por um craque inesquecível ou por uma geração re-
cheada de jogadores talentosos. Os protagonistas desses momentos épicos 
também podem estar do lado de fora do campo. Seja pela inteligência do 
técnico, a astúcia de um grupo de dirigentes, ou pela abnegação de torcedo-
res apaixonados, capazes de qualquer coisa pelo time do coração. E quando 
um clube consegue reunir todos esses elementos em uma mesma época?

O maior Flamengo de todos os tempos poderia ser representado 
por uma estrela de cinco pontas, a mesma que brilha sobre o escudo 
para lembrar a maior de suas conquistas, o Mundial de 1981. Na pri-
meira ponta, brilha a genialidade de Zico. Na segunda, reluz a safra 
que floresceu na Gávea, permitindo que oito dos 11 titulares a con-
quistar o planeta fossem prata da casa. A terceira ponta dessa estrela 
é Cláudio Coutinho, treinador que encontrou o padrão tático de um 
time vencedor. A Frente Ampla do Flamengo, que assumiu a política 
do clube e profissionalizou o futebol, seria a quarta ponta. E a tor-
cida, que cruzou fronteiras para ser a alma desse time, completa o 
símbolo que lembra uma longínqua tarde de sonho em Tóquio.

* * *
Muitos dos craques que seriam campeões do mundo já estavam nas 

divisões de base do Flamengo em 1976. Alguns já tinham participado da 
conquista do título carioca de 1974, como Zico, Rondinelli, Cantarele 
e Júnior, este ainda como lateral direito. Além da experiência, que aos 
poucos o grupo de atletas revelados na Gávea ia adquirindo, faltava uma 
peça fundamental para que aquela geração rica em talento se transfor-
masse em um grupo competitivo: o treinador certo. 
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O time principal do Flamengo era dirigido pelo gaúcho Carlos Froner. 
Ex-telegrafista do Exército, no qual chegou ao posto de capitão, era um 
técnico disciplinador. A relação com a imprensa, à qual sempre destina-
va respostas evasivas, era tumultuada. Apontado até hoje por Luiz Felipe 
Scolari como sua maior referência na profissão, o Capitão Froner viveu 
um bom momento no começo de 1976, quando emplacou quase cinco 
meses de invencibilidade.

ZICO

O Froner era um cara espetacular. Era um cara muito paizão. Eu tive nos 

meus pés a oportunidade de ganhar para ele um título, a Taça Guanabara. O 

pênalti que eu perdi para o Vasco. Se eu faço, o Flamengo era campeão na 

Taça Guanabara. Perdi, depois o Vasco foi e fez. Aí o Geraldo perdeu também, 

e nós perdemos a Taça Guanabara. 

A Taça Guanabara daquele ano, decidida contra o Vasco, escapou nos 
pênaltis. O mestre de Felipão tinha os dias contados e, em setembro de 
1976, deixava a Gávea sem conquistar nenhum título pelo clube. Assim, 
o Flamengo, então presidido por Hélio Maurício, queria um nome de 
peso para substituir Carlos Froner. O primeiro da lista era Zagallo, que 
já tinha treinado o time entre 1972 e 1973. O técnico campeão mundial 
em 1970 estava trabalhando no Kuwait e não conseguiu se livrar do con-
trato. A segunda opção rubro-negra era Oswaldo Brandão, que naquele 
momento dirigia a Seleção Brasileira. Hélio Maurício procurou o então 
presidente da Confederação Brasileira de Desportos (a CBF da época), 
Heleno Nunes, e tentou a liberação de Brandão. Nunes não abriu mão de 
contar com o técnico em tempo integral, e assim, o plano B também foi 
por água abaixo. 

E qual seria o plano C? Na mesma reunião em que negou ceder 
Oswaldo Brandão ao Flamengo, Heleno Nunes trouxe uma proposta 
para não ficar mal com Hélio Maurício. O principal mandatário do fute-
bol brasileiro sugeriu fazer um “empréstimo” aos rubro-negros, liberan-
do o técnico das categorias de base da Seleção Brasileira. O nome dele? 
Cláudio Pecego de Moraes Coutinho.
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EDUARDO MOTA 

Diretor de futebol do Flamengo em 1976

O Coutinho era um cara espetacular: ele impressionava. Chegava ao aero-

porto, iam entrevistar, ele perguntava em qual língua queria que falasse. Ele fa-

lava cinco idiomas. Um sujeito muito estudioso, muito educado. Era uma aposta 

no escuro, não é?

No grupo do Flamengo, pelo menos um jogador já conhecia bem 
o candidato. O lateral Júnior tinha feito parte da Seleção Olímpica 
que disputou os Jogos de Montreal meses antes, sob o comando de 
Coutinho. Na época, jogadores profissionais não podiam participar 
das Olimpíadas, independentemente da idade que tivessem. Enquanto 
a Seleção só podia recorrer a jovens, os países comunistas levaram pra-
ticamente os mesmos times que mandavam à Copa do Mundo. Esse foi o 
caso da Polônia, que tinha Lato, artilheiro da Copa de 1974, e eliminou 
o Brasil nas semifinais por 2 X 0. Júnior foi procurado por dirigentes 
do Flamengo para dar sua opinião sobre Coutinho.

JÚNIOR

O Ivã Drummond, que era vice-presidente, me perguntou como tinha sido o 

trabalho com ele. Porque o Coutinho tinha sido atleta do clube; o pessoal todo 

conhecia. Eu falei: “Ele trouxe algumas inovações, eu acho que é uma pessoa 

que pode. Não tem a experiência que têm outros treinadores, mas se vocês qui-

serem uma coisa a médio, a longo prazo...”.

Eis o plano C. O novo técnico rubro-negro tinha apenas 37 anos. 
Mais que aceitar o convite para treinar o clube de maior torcida do 
Brasil, Cláudio Coutinho estava assumindo o seu time de coração. E 
a história dele na Gávea não estava começando, já que tinha sido tri-
campeão carioca de vôlei pelo Flamengo (1959, 1960 e 1961). Em 1965 
ele se formou em educação física, tendo trabalhado por seis anos como 
instrutor de futebol e vôlei da Escola de Educação Física do Exército. 
O ótimo currículo levou Coutinho à Nasa, onde aprendeu o método de 
preparação aeróbica do coronel Kenneth Cooper, utilizado pelos astro-
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nautas americanos, e posteriormente também implantado na Seleção 
Brasileira de 1970. 

Ao voltar de Montreal, Coutinho concluía seu primeiro trabalho como 
treinador, um desafio de última hora. O cargo era de Zizinho, ídolo ru-
bro-negro que pediu demissão às vésperas das Olimpíadas por não chegar 
a um acordo financeiro com a CBD. Se a vida de técnico ainda começava, 
o currículo de Coutinho já trazia passagens pela comissão técnica da 
Seleção Brasileira nos Mundiais de 1970 (supervisor) e 1974 (preparador 
físico), além da experiência de comandar as categorias de base da CBD 
entre 1975 e 1976. Como supervisor, também tinha tido passagens por 
Vasco (1971), Botafogo (1973) e Olympique, da França (1975). Bagagem 
suficiente como profissional de futebol para que Hélio Maurício bancas-
se a aposta.

* * *
Na chegada ao Flamengo, Cláudio Coutinho encontrou alguns joga-

dores prata da casa de alto nível. Além de Zico e Júnior, despontava Adílio, 
menino nascido em uma comunidade vizinha à sede do Flamengo.

ADÍLIO

Eu morava na Cruzada de São Sebastião. Conheci o Júlio César, que morava 

na comunidade da Praia do Pinto e ficamos amigos. Ele me chamou para jogar 

futebol de salão no Flamengo. E aí ele colocou aquela dificuldade, que era pular 

o muro. Quando eu pulei o muro para dentro do clube, tinha um vigia que se 

chamava Edmundo. Ele correu atrás de mim para me pegar! Dei olé nele, não 

era sócio... O Júlio me convidou, me apresentou o treinador e eu fui treinar. 

Na minha estreia no salão contra o Fluminense, peguei uma bola na nossa 

área, saí driblando todo mundo, driblei o goleiro e fiz o gol. Todo mundo correu 

para dentro da quadra. “Caramba, que golaço!” Aí esse vigia, o Edmundo, me 

abraçou também. Eu disse: “Eu sou aquele garoto que você queria botar para 

fora!”. “Ah, é você? Pode ficar, que agora está tudo certinho! Pode ficar dentro 

do clube.” Foi quando eu comecei minha carreira aqui no Flamengo.

A base do Flamengo continuava a produzir talentos, mas o time 
principal ainda era carente em algumas posições. Os poucos craques 
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conviviam com peças que não estavam no mesmo nível, casos de 
Merica, Júnior Brasília, Dendê e Marciano. Para piorar, o novo trei-
nador encontrou um grupo impactado pela morte de um de seus mais 
promissores jogadores: Geraldo. O meia, de apenas vinte anos, vinha 
sendo convocado por Oswaldo Brandão para a Seleção Brasileira e vi-
via o auge da carreira. Em uma cirurgia para a retirada das amígdalas, 
Geraldo sofreu um choque anafilático e faleceu. Seu futebol era caden-
ciado, inteligente. Um meia que chutava muito bem e jogava de cabeça 
em pé, sem olhar a bola. O elenco sentiu demais a perda do compa-
nheiro, especialmente Zico, que era o melhor amigo de Geraldo.

ZICO

Eu, solteiro, só saía com ele. Quando a gente saía, eu ficava pela zona Sul, 

dormia na casa dele. Quando a gente vinha para o lado da Barra, ele dormia 

lá em casa. Meu pai o chamava de “meu filho marrom”. O Geraldo não gostava 

de fazer gol, gostava de dar a bola, de preparar. Tanto é que teve um jogo no 

Maracanã que estava 0 X 0 contra o Madureira. Ele pegou uma bola, a gente 

fez uma tabela. Ele ficou sozinho, o goleiro caiu e ele nada... Eu empurrei: 

“Sai! Se não quer, eu vou fazer o gol!”. E dando aflição, cara! Gritei de novo: 

“Faz esse gol!”. E ele nada. O goleiro caiu, ele não chutou, eu vim por trás e 

bum! Fiz o gol. Mas a gente tinha um entendimento muito bom. A gente joga-

va sem olhar.

RONDINELLI

Eu e Geraldo convivemos durante três anos. Nós dividíamos apartamento, 

eu, ele e Cantarele. Foi uma perda irreparável, indo embora muito prematu-

ramente. Era um profissional maravilhoso no trato com a bola, no trato com 

os companheiros. Toda a família dele foi do futebol: o Lincoln, o Washington, 

o Wilson, que fez um trabalho na base. Eu sempre falei com a rapaziada que 

Geraldo ia ser luz pra nós.

A tristeza era mais um dos problemas que Coutinho encontrou na 
Gávea. Além do elenco heterogêneo, os rubro-negros também preci-
savam lidar com a falta de confiança. O fracasso pela derrota nos pênaltis  
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Reprodução da nota oficial divulgada pelo Flamengo após a morte de Geraldo.
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para o Vasco na final da Taça Guanabara de 1976 ainda estava vivo 
na memória. O jogo terminou empatado em 1 X 1 no tempo normal 
(Roberto Dinamite abriu o placar para o Vasco de pênalti, e Geraldo 
empatou para o Flamengo, no que seria seu penúltimo gol com a camisa 
rubro-negra). A igualdade persistiu após 120 minutos de futebol. Nos 
pênaltis, Zico e Geraldo perderam suas cobranças, e o Vasco venceu por 
5 X 4, ficando com o título.

O relacionamento entre os jogadores também era algo em que 
Coutinho precisaria trabalhar. Os atletas formados no Flamengo (Zico, 
Rondinelli, Júnior, Jaime) tinham seu grupo, assim como os jogado-
res baianos (Toninho, Dendê, Merica), e os outros reservas também 
conviviam em seus subgrupos. As “panelinhas” dificultavam a união 
do elenco, que vivia um clima tenso, evidenciado pela briga entre o 
atacante Luisinho (ex-América) e o zagueiro Jaime, que se tornaram 
inimigos declarados. 

Mesmo com todos os problemas que encontrou, o treinador conse-
guiu um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, sua competição 
de estreia no Flamengo. Não se classificou para as semifinais (na ter-
ceira fase, foi o terceiro entre nove equipes, atrás de Atlético Mineiro e 
Fluminense), mas se despediu do campeonato com a segunda melhor 
campanha, superado apenas pelo Inter, que conquistou naquele ano o 
bicampeonato nacional. A diferença para os times classificados foi pe-
quena: dois pontos a menos que o Flu e apenas um atrás do Atlético. Sob 
o comando de Coutinho, o Flamengo jogou 18 partidas no Brasileirão: 
ganhou 12, empatou três e perdeu três.

O ano de 1977 nascia com um novo grupo comandando o Flamengo. 
Hélio Maurício foi destronado nas eleições por Márcio Braga, candidato 
da Frente Ampla do Flamengo. A FAF começou como um pequeno gru-
po de amigos que assistiam juntos aos jogos do Flamengo na tribuna de 
imprensa do Maracanã. Walter Clark, diretor da Rede Globo, Antônio 
Augusto Dunshee, repórter do Jornal do Brasil, o cineasta Carlinhos 
Niemeyer, o produtor Luís Carlos Barreto, João Carlos Magaldi, Newton 
Rique, Armando Carneiro e Joel Teppet eram alguns dos nomes do gru-
po, que reunia formadores de opinião e muitas pessoas influentes.
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A Frente Ampla tentava reeditar o Dragão Negro, grupo que se 
reunia na Confeitaria Colombo nos anos 1950 e contava com Ary 
Barroso, José Lins do Rego, José Maria Scassa e outros rubro-negros 
inflamados. Aquela turma conseguiu levar Gilberto Cardoso à presi-
dência e comemorou o segundo tricampeonato estadual da história 
do clube (1953, 1954 e 1955). Em 1976, a FAF decidiu que era hora de 
agir e tentar tomar o poder no Flamengo. As reuniões começaram na 
sala de Walter Clark na Rede Globo, no Jardim Botânico. Muita gente 
da própria emissora, como João Carlos Magaldi e João Batista Pacheco 
Fernandes, aderiu ao grupo.

 POS J TIT RES G

Cantarele G 21 21 0 -14

Ubirajara Mota  G 1 1 0 -1

Toninho LD 18 18 0 2

Rondinelli Z 18 18 0 1

Jaime Z 18 18 0 0

Dequinha Z 11 8 3 0

Paolino Z 2 1 1 0

Júnior LE 21 21 0 1

Vanderlei LE 4 1 3 0

Merica MC 19 19 0 0

Tadeu MC 19 19 0 5

Dendê MC 9 3 6 0

Adílio MC 6 2 4 0

Zico MC 20 19 1 14

Paulinho A 15 15 0 2

Júnior Brasília A 8 6 2 1

Luisinho A 18 18 0 13

Marciano A 10 3 7 8

Luís Paulo A 19 19 0 1

Júlio César  A 2 1 1 0

Zé Roberto  A 4 1 3 0

 BRASILEIRÃO DE 1976 
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ANTÔNIO AUGUSTO DUNSHEE DE ABRANCHES 

Presidente do Flamengo (1981-1983)

O Walter pediu que a gente fizesse um projeto para ganhar a eleição no 

Flamengo. Num primeiro momento, eu achei que ele estava maluco, não é? 

Ganhar a eleição no Flamengo parecia uma coisa muito longínqua, ninguém ti-

nha vida política lá, embora todo mundo fosse sócio. Do grupo, ninguém queria 

ser candidato. Mas por uma sorte dessas, pela lista de sócios a gente identificou 

o perfil que o pessoal da Globo achava que tinha que ter esse candidato. Que 

era o cara bonito, rico, de sucesso na vida, e que pudesse dar ao Flamengo uma 

alavancada diferente da que ele vinha vivendo. Era um clube com muita torcida, 

mas era uma classe média baixa. Então a escolha caiu no Márcio Braga. Porque 

ele era bonito, era rico, era socialite e era Flamengo.

MÁRCIO BRAGA 

Presidente do Flamengo (1977-1980)

Naquele momento, eu havia me separado da minha primeira mulher e não 

estava tão ligado a esses temas, estava recompondo minha vida. A Marilene 

Dabus, que era da FAF, me procurou no cartório onde eu trabalhava pra saber 

se eu toparia ser candidato à presidência do clube. Eu pedi um tempo pra pen-

sar. Pensei um mês, porque relmente era uma mudança radical na minha vida. 

E depois, na casa do João Araújo, pai do Cazuza, diretor da Som Livre e meu 

companheiro de pelada, escolheram meu nome e lançaram minha candidatura.

Márcio Braga tomou posse no dia 3 de janeiro, e a primeira medida 
do recém-empossado chefe rubro-negro foi manter Coutinho no co-
mando. Reforçar o elenco também estava nos planos de Márcio, que 
assumiu prometendo a contratação de pelo menos três jogadores de ex-
pressão. As finanças do clube seriam um obstáculo, já que a dívida era 
de 60 milhões de cruzeiros. As rendas eram penhoradas por credores, 
que levavam 83% da arrecadação nas bilheterias do Maracanã. 

O primeiro nome de peso a chegar à gestão de Márcio Braga foi Carlos 
Alberto Torres. O capitão do Tri, que estava no rival Fluminense, custou 
875 mil cruzeiros. O investimento não chegou a ser tão alto, já que o 
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