LEIVINHA,
O CAMISA
DE OURO

LEIVINHA,
O CAMISA
DE OURO
Luciano Ubirajara Nassar

Preparação e Revisão:
Pedro Paulo Rolim Assunção
Thalita de Paula

Direção Editorial:
Marcelo Magalhães
Conselho Editorial:
Fábio E. R. Silva
José Uilson Inácio Soares Júnior
Márcio Fabri dos Anjos
Mauro Vilela

Diagramação:
Tatiana A. Crivellari
Capa:
Tatiane Santos de Oliveira

Todos os direitos em língua portuguesa, para o Brasil,
reservados à Editora Ideias & Letras, 2019.
As fotos que ilustram o livro fazem parte dos acervos pessoais do autor e do biografado.
1ª impressão

Rua Barão de Itapetininga, 274
República - São Paulo/SP
Cep: 01042-000 – (11) 3862-4831
Televendas: 0800 777 6004
vendas@ideiaseletras.com.br
www.ideiaseletras.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
de acordo com ISBD
Leivinha, o camisa oito de ouro/Luciano Ubirajara Nassar.
São Paulo: Ideias & Letras, 2019.
296 p.: il.; 16cm x 23cm.
ISBN: 978-85-5580-062-7
1. Biografia. 2. Futebol. 3. Leivinha. I. Título.
2019-1437
		

CDD 920
CDU 929
Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410
Índices para catálogo sistemático:
1. Biografia 920
2. Biografia 929

Dedico este livro ao meu pai herói, Ubirajara João Nassar, e à
minha mãe rainha, Itália Bianculli Nassar. À minha esposa amada, Mariana Araújo Roggero, e à minha filha maravilhosa, Ana
Luiza Roggero Nassar. Aos meus adorados sogros, Luiz Attilio
Roggero e Ilsa Araújo Roggero. À minha querida irmã, Marisa
Bianculli Nassar. E aos meus amigos Alexandre Ricardo Geraldo
e João Carlos Falbo Mansur.
Dedico também aos 240 milhões de brasileiros no Brasil e espalhados pelo mundo.

Vai, levanta voo
Cabeceia, salta no ar
Faz o gol, águia real
Vai, Leivinha, decola
Cabeceia, encanta o mundo
Arrisca a vida
Dribla, fascina		
Carrega a camisa 8
Joga bonito, engana o beque
Cabeça erguida, cabelos ao vento
Liberdade no jogar
Explosão do povo
Vamos lá, cabeceia
Olha o mundo de cima
Antecipa a jogada
Faz o gol, águia real
Vai Leivinha, levanta voo
Entra na história
Destino sagrado
Gol de placa
Leivinha, Águia Real, de Luciano Ubirajara Nassar
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Prefácio
Escrever sobre a história e a cultura brasileira é um dever absoluto.
Pensar, analisar e encontrar respostas dentro da história de homens que
marcaram a vida brasileira é uma necessidade. Os registros históricos do
Brasil devem ser resgatados e realçados com a máxima correção e justiça.
O futebol é a manifestação mais popular do mundo, e no Brasil
ajudou na expressão de sentimentos e na flexibilidade do pensar. Em
apenas duas décadas, tornou-se o esporte predileto de todas as classes
sociais. É obvio que o contexto futebol-história-realidade se renova a
cada ano na procura por explicações mais consistentes e contundentes
sobre esse fenômeno.
Assim como as guerras, o futebol marca a vida das pessoas, mas
diferente daquelas, marca positivamente, pois promove amizades, une o
povo e democratiza a ideia de nação e do próprio individualismo humano. Através do futebol se constrói a paz mundial. O rei Pelé parou duas
guerras africanas, na Nigéria e no Congo belga. As Copas do Mundo e
as Olimpíadas têm como fundamento unir as nações e criar uma ética
que englobe sete bilhões de seres humanos.
O futebol é um dos símbolos do Brasil e o seu principal farol artístico na política externa. Produzimos, moldamos e exportamos nossos
craques da bola para o mundo e, consequentemente, a imagem do país
vai crescendo cada vez mais. Portanto, chegamos a uma conclusão: o
interesse pelo futebol não cessa, só aumenta sistematicamente; apesar
de falsas pesquisas desse ou daquele veículo de comunicação, o futebol
tupiniquim continua a ser a bola da vez.
E quem abriu as portas para que os jogadores de futebol tivessem
esse respeito, essa admiração e essa tranquilidade econômica dos dias
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atuais? Os jogadores do passado, não é? Simples a reflexão. Os craques
do passado arrombaram a porta, expondo o corpo e a alma a todo tipo
de provações. Abriram o mercado internacional, tornaram-se ídolos no
Brasil, conquistaram títulos e formaram sucessores. Eles nos fazem lembrar da nossa infância e dos momentos bonitos e inesquecíveis vividos
no seio familiar. E esse sentimento puro e singelo não pode ser descrito,
pode apenas ser sentido e nomeado de saudade.
Lembrar, comentar, entrevistar e escrever é de suma importância
para recuperar os elos perdidos com a poeira do tempo. Lutas, feitos,
vitórias ou derrotas trilham um caminho que nos ajuda a entender nossa
posição atual.
A relação simbólica, espiritual e mítica do futebol com a sociedade é
algo simplesmente magnífico. É nesse contexto que o futebol e os jogadores preenchem o lado afetivo e emocional de toda a população; estabilizam
a relação do adolescente com a realidade; humanizam os descontentes;
formam homens conscientes e projetam o futuro como algo próximo e
não distante. O futebol, com sua arte e imprevisibilidade intrínseca, é um
destruidor de estigmas e de opiniões imutáveis. Um universo extremamente rico e positivo, o futebol é o principal xodó do Brasil.
Ao mesmo tempo que o futebol é o principal instrumento de produção artística em suas várias frentes e construções, é também um grande
armazenador de injustiças, pois destinos e vidas são decididos com o
aplauso ou o esquecimento do povo. Quando o jogador está em atividade, no seu auge técnico e esplendor físico, todos o procuram e lembram
dele, mas no encerramento da carreira, quando cessam os holofotes, o
atleta é colocado em segundo plano. Esse quadro se repete milhares de
vezes no Brasil e no mundo, mas não deveria e nem poderia acontecer.
Imortalizar quem merece é o meu dever, como já foi citado no primeiro parágrafo. Imortalizar, aqui, não significa entrar no campo da nostalgia
e permitir que o atavismo tome conta da imaginação. A saudade histórica
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pode ser lesiva ao pensador, dependendo de como ele vai utilizá-la. Passado, presente e futuro se coadunam na linha do tempo, repará-los ou
reparti-los é desonestidade histórica e produto de políticas tendenciosas.
Desmistificar o passado e colocá-lo na reta do presente constitui-se
como um alto compromisso de cidadania. Demonstrar e provar que a
arte é eterna e não passageira através do benéfico culto à memória, cravado na razão e na emoção, é obrigação de todos os indivíduos.
Este livro relembra as conquistas, vitórias e derrotas de Leivinha,
um dos melhores jogadores de futebol do mundo, o verdadeiro camisa
número 8. Escrever, pensar e assistir seus gols representa a vitória do
Brasil, de seu povo e de todos os torcedores dos times que ele defendeu.
Leivinha construiu a sua história nos campos com sentimento e
dignidade. O homem Leivinha tem grandeza e respeito ao ser humano
e ao profissional.
Eu, como escritor e pensador, tive total liberdade para trabalhar, pensar
e escrever, e não sofri nenhum tipo de censura, restrição ou interferência.
Foi gratificante e especial escrever sobre ele. Com o livro, que é o
instrumento de perpetuidade mais sólido e significativo, Leivinha torna-se imortal.
Gol de Leivinha.
Boa leitura.
					
Luciano Ubirajara Nassar
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O futebol
de Leivinha

ogava com extrema inteligência. Possuía habilidade e técnica
para decidir e liquidar qualquer defesa.
Futebol de fina estirpe que fazia a diferença.
Talentoso que sabia armar com classe, acionava os atacantes com
passes precisos e fazia gols espetaculares.
Craque irretocável e irrepreensível.
Seu futebol leve e dinâmico facilitava a movimentação de toda a
equipe. Ponta de lança que não escolhia campo ou terreno e jogava com
intensa dedicação e amor à camisa em qualquer estádio.
Leivinha tinha, na colocação em campo, outra de suas inúmeras virtudes: não corria desnecessariamente como a maioria dos jogadores atuais.
Notável atleta que fazia o difícil parecer fácil e simples.
Único jogador a fazer do cabeceio uma arte milenar. A camisa 8 era
a sua sina, sua vida e o seu destino. Futebol sério, cativante e valente.
Corrida elegante, toque de bola estratégico, drible curto e gol de
placa. Isso sintetizava o futebol de Leivinha.
Combinava tranquilidade com explosão, e astúcia com estilo de
jogo. Possuía um futebol sutil e técnico. Leiva desenhava o jogo com a
sua inteligência e não tinha medo ou receio do novo. Criatividade com
inovação e cadência do samba no jogar.
Seu futebol solto arrebentava com os formalismos e a rigidez da vida
em sociedade, desmantelando as cerradas zagas inimigas. Se a bola vinha
alta ou no chão, ele resolvia a questão.
Jogador objetivo, conhecedor de todos os segredos do futebol e que
não perdia tempo com firulas desnecessárias ou dribles equivocados. O
time era a prioridade e o fundamental. A sua ideia de time e coletividade
refletiam princípios de dignidade e espírito de solidariedade.
O seu jogo de bola mesclava um aspecto nítido de imortalidade com
atitudes dotadas de um sentido libertário. Jogava com alma, sentimento
e coração, tudo feito com imensa elegância e classe.
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Futebol racional, sem euforia ou depressões. Mesmo quando jovem
já demonstrava experiência e maturidade. Com apenas 23 anos, era um
dos melhores pontas de lança do futebol mundial.
As suas eloquentes narrativas com a bola conduziam-no a um patamar de ídolo do esporte. Ídolo plenamente consciente sobre o que era a
carreira de um jogador de futebol.
Jogador completo, sem ponto fraco, e especialista no cabeceio.
A bola descansava segura nos seus pés de ouro. Um dos poucos jogadores a pisar no gramado com a firmeza dos guerreiros celtas e com a
delicadeza de um mestre de artes marciais. Inteligente, sabia jogar sem
bola como os craques Tostão e Américo Murolo.
Passadas largas, rápidas e elegantes. Desde cedo, compreendeu qual
era o seu estilo de jogo. É um estilista do futebol que nunca traiu os seus
princípios de jogador fora de série. Um acadêmico do futebol que jogou
na verdadeira “Academia” do futebol mundial. Jogador querido que não
utilizava de maldade, ameaças ou subterfúgios para atingir seus objetivos
e proezas dentro de campo.
Homem digno que deixava transparecer a sua hombridade em cada
lance e jogada; vivia e sentia com simplicidade o futebol, como nenhum
outro craque.
O futebol representava a conclusão dos seus sonhos e um meio de
compreender a vida e os seres humanos.
Homem simples, educado e com opiniões balizadas, que se transformava em um gigante quando adentrava o gramado. Sabia o que queria,
e isso bastava. Jogador de prestígio internacional que galgou o seu lugar
na história com sangue, suor e lágrimas.
A imprevisibilidade do seu futebol pedia passagem e arrancava
suspiros do povo. O seu futebol alterava as percepções e sugestionava
os torcedores na apreciação da arte e do talento; era um álbum de
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memórias composto com engenho, arte e muita emoção. Seus gols
tinham plasticidade e assinatura.
Conseguia expandir a sua arte com a pelota nos pés, sem prendê-la
em uma redoma, como vários craques do momento. Futebol que unia
ferocidade mansa e imprevisível. Quando subia para cabecear, sacudia o
planeta Terra.
O seu surgimento no futebol brasileiro foi avalizado pela mídia
como a renovação necessária e fundamental para continuarmos com a
nossa saga de conquistas ao redor do mundo.
O seu jeito de jogar criou uma atmosfera de respeito, valorização e compreensão com todos os atletas que atuavam na mesma
posição. Formou sucessores sem premeditar ou ter consciência do
que representava.
Futebol rasgante, que penetrava pela linha inimiga até chegar ao
gol. Sua arrancada rápida e cadenciada com a bola colada ao pé possuía
um swing irresistível. Leivinha tinha uma inteligência tática que visava
o coletivo, mas um talento individual que resolvia em um único lance a
partida. Múltiplo e coeso. Polivalente, mas acima de tudo um camisa 8.
O futebol de João Leiva Campos Filho era definitivamente um brinde ao que existe de mais belo na arte contemporânea, e um brinde a uma
história de sentimento pelo esporte nacional. Futebol com estilo e alma
de Brasil. Realizava-se jogando futebol e proporcionava alegria, paz e
prazer ao torcedor.
Jogou no Linense, Portuguesa de Desportos, Palmeiras, Atlético de
Madrid, São Paulo, na Seleção Paulista e na Brasileira. Em todos esses
clubes e seleções, de 1965 a 1979, deu o seu sangue e a sua vida. Um profissional de responsabilidade e compromisso. Ponta de lança que preparava as
jogadas para a equipe e fazia belos gols. Na Portuguesa de Desportos marcou
73 gols; no Palmeiras, 106, com assinatura de gênio da bola. No Atlético
de Madrid balançou as redes 45 vezes e na Seleção Brasileira, 7 vezes. Na
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Seleção Paulista marcou 4 gols e no São Paulo, 2, totalizando 237 gols.
Um show de habilidade.
Com sua criatividade lúcida e objetiva fazia com que qualquer jogo
chato e modorrento virasse uma epopeia grega.
O futebol era decorrência da sua alma de valente. Naturalmente
despertava uma profunda empatia nos torcedores quando jogava futebol. Até as torcidas rivais gostavam dele.
Leivinha foi possivelmente um dos inventores do drible da pedalada, que é passar o pé por cima da bola e ludibriar o adversário. O seu
corpo ia para um lado e o do beque para o outro. O drible e a finta em
um sincronismo único. Um show. Suas virtudes tão decantadas pelos
especialistas do futebol também incluíam seus ritmos intercalados em
campo; ele conseguia energizar e organizar todo o time.
Uma pessoa fora de série com um futebol intergaláctico. A sua arte
tinha talento, criação e exatidão condensados.
Ter saudade é poder sonhar. E sonhar é poder recordar Leivinha e
seus belos gols. Um eterno menino de ouro que amou o futebol. Indiscutivelmente, um dos melhores jogadores de todos os tempos.

20

Leivinha jovem na Portuguesa de Desportos

Leivinha jogando pelo Palmeiras

Treinamento físico no Palmeiras

Cabeceio jogando pela Seleção Brasileira

Leivinha em sua Sala de Troféus
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