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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome do entrevistado: Ademir da Guia 

Local da entrevista: Museu do Futebol – São Paulo, SP  

Entrevistadores: Bernardo Buarque (CPDOC/FGV) e Clarissa Batalha (Museu do 

Futebol) 

Câmera: Fernando Herculiani e Theo Ortega 

Duração: 2h 01min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Sumário de Vídeo 
 
Entrevista: 7 de dezembro 2011 
	  
1º Bloco: A infância em Bangu; a relação com a mãe; influência da fama do pai no 

início da carreira; lembranças de morar em São Paulo quando o pai foi jogar no 

Corinthians.  

 

2º Bloco: A figura do pai, Domingos da Guia; o apoio do pai ao ingressar no futebol; 

convivência com o status de ídolo do pai; o estilo de jogar de Domingos da Guia. 

 

3º Bloco: O início da carreira no Bangu Atlético Clube; a preferência por jogar no 

meio-campo; a conciliação do futebol com a escola; contato com Tomás Soares da 

Silva, o Zizinho.   

 

4º Bloco: Lembranças da Copa do Mundo de 1958; o peso da derrota da Copa de 50; 

o ataque da seleção brasileira em 58.   

 

5º bloco: Excursão para o exterior com o Bangu; a viagem para Nova York; excursão 

pela Europa; jogos contra os quatro principais times do Rio de Janeiro.  

 

6º Bloco: Saída do Bangu; a transferência para o Palmeiras; Guilherme da Silveira, o 

Silveirinha, patrono do Bangu; a afeição pelo Bangu.  
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7º Bloco: O início no Palmeiras; a vitória da seleção brasileira na Copa de 62; a 

adaptação ao ambiente da cidade de São Paulo; a equipe do Palmeiras na década de 

60; a rotina no Palmeiras.  

 

8º Bloco: A afirmação como titular no Palmeiras; a chegada do técnico Oswaldo 

Brandão no Palmeiras, no início da década de 70; o apelido de “divino mestre”, 

herdado do pai.    

 

9º Bloco: Lembranças de jogar no Estádio do Maracanã; o respeito pela forma de 

comandar de Oswaldo Brandão; o primeiro jogo no Maracanã, quando ainda atuava 

no Bangu; a “Academia” do Palmeiras no Maracanã; o carinho pelo Palmeiras.  

 

10º Bloco: Passagens pela seleção brasileira; a importância em jogar pela seleção; a 

Copa de 66; a resignação com as poucas convocações para a seleção; as mudanças no 

calendário dos torneios nacionais.    

 

11º Bloco: A Copa do Mundo de 1974; a convocação para a Copa; a posição de 

reserva durante a Copa; a derrota na Copa; a cobrança pela vitória da seleção 

barsileira.     

 

12º Bloco: O término da carreira de jogador; retorno ao Palmeiras após a Copa de 74; 

problema respiratório que o fez encerrar a carreira prematuramente.   

 

13º Bloco: Propostas de jogar em outros clubes no início da carreira; teste para o 

Botafogo; convite para jogar no Santos no final da década de 50.  

 

14º Bloco: Trajetória após a aposentadoria no futebol; a questão financeira após a 

aposentadoria; a família; a inserção na política.   

 

15º Bloco: Considerações finais; o livro e o filme baseados em sua trajetória; 

momento marcante na carreira; os desafios da seleção brasileira atualmente.       

	  


