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Bernardo Buarque – Ademir, bom dia, primeiramente muito obrigado por sua presença 

aqui no Museu, que muito nos honra, muito nos deixa felizes. Gostaria de começar 

pedindo que você se apresentasse, falasse o local de nascimento, a data de nascimento, 

enfim, muito obrigado por ter aceito esse convite para prestar esse depoimento. 

 

Ademir da Guia – Bom dia, não podemos esquecer do Bangu Atlético Clube também, 

que fez parte da minha vida, e, na verdade, eu nasci em três de abril de 42, lá em Bangu, 

bairro do Rio de Janeiro, e a minha infância eu comecei realmente lá no Bangu também. 

Bangu é um bairro um pouco distante do centro né,um bairro muito quente, e na 

infância, a gente estava um pouco distante da praia, então normalmente a gente ia para a 

piscina, então eu comecei...é... indo lá para a piscina para aprender a nadar, e depois de 

aprender a nadar, eu comecei a praticar nas equipes de natação do Bangu. Então, na 

verdade, o meu inicio no esporte foi na natação. Uma infância normal, ia para o colégio, 

comecei a jogar futebol lá na rua, com meus colegas, porque lá a gente ainda tinha os 

terrenos baldios, então foi mais ou menos assim, uma infância normal, tranquila, 

estudando, nadando, depois começando a praticar o futebol, e quando eu tinha, mais ou 
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menos, 14 para 15 anos, eu fui fazer um teste no Bangu, ai foi quando realmente 

começou o futebol, lá em Bangu, no Bangu Atlético Clube.  

 

B. B. – Sua família, seus pais e seus avós, já eram de Bangu? 

 

A. G. – Todos de Bangu. 

 

B. B. – Você conheceu os seus avós, maternos, paternos? 

 

A. G. – Maternos, paternos. Todos lá em Bangu, todos sofrendo com o calor lá [risos]. 

 

B. B. – O seu pai é uma figura muito conhecida, nós vamos falar um pouquinho sobre 

ele aqui, e sobre sua mãe, você poderia contar um pouco? 

 
A. G. – Bem a minha mãe era...eu acho que..., todas as pessoas diziam que eu parecia 

muito com a minha mãe né. Uma mulher tranquila, sossegada, eu acho que eu herdei 

muito disso da minha mãe. Do futebol, meu pai já era um homem bem mais dinâmico, 

mais nervoso,tal, mas eu herdei dele acho que a categoria. Ele foi um “back” central, 

que também começou no Bangu, mas com uma técnica muito apurada. E eu já joguei no 

meio de campo, mas essa técnica realmente eu herdei dele, a minha mãe foi uma mulher 

mais tranquila, sossegada. Na nossa época, as mães realmente não trabalhavam, viviam 

em casa, era boa cozinheira, isso ai era muito bom, e uma mãe assim muito tranquila, 

dedicada aos filhos, nós éramos em quatro, dois homens e duas mulheres, então a minha 

infância foi muito boa.  

 

B. B. – E ela quando viu o seu interesse pelo futebol, depois até a sua profissionalização 

como jogador? ela apoiou...? 

 

A. G. – Ela apoiou, porque, na verdade, como nós éramos uma família de jogadores, 

tinha eu e meu irmão, e os dois começamos lá no Bangu, inclusive, e eles apoiaram 

bastante, toda a família apoiou. 
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B. B. – E sobre o seu pai, você poderia também contar um pouco, o fato de ele ter sido 

jogador te influenciou, foi um modelo para você? Teve algo que você já falou de ter 

herdado a parte técnica dele, mas teve algo do estilo dele que você, assistindo ele jogar, 

isso te influenciou? 

 

A. G. – Então,a influência realmente foi muito grande, mas eu não consegui ver meu pai 

jogar profissionalmente, porque eu... nasci em 42 e ele parou em 49, então, naquela 

época, nós não tínhamos televisão, não tinha filme, não tinha praticamente nada, então 

eu vi meu pai jogar depois, quando ele começou a jogar nos veteranos do Bangu, mas 

profissionalmente, não consegui ver. Mas, no meu inicio, inclusive no dia que eu fui 

treinar no Bangu, chegando lá, o técnico que era o Moacir Bueno, ele me perguntou: 

“você é filho do Domingos?”; eu falei: “sou filho do Domingos”; ai ele falou: “puxa, 

seu pai jogou comigo, é muito amigo meu”, então isso ai, no inicio, realmente, teve uma 

influência dele, e me ajudou bastante. Porque as pessoas às vezes falam: “puxa, mas 

você carregou um nome, é difícil”tal, Domingos da Guia, mas eu, na verdade, devido a 

não tê-lo visto jogar, sabia das pessoas falarem, e tal. Mas para mim foi bom, a 

influência foi realmente boa. 

 

B. B. – Você falou que foi nascido e criado em Bangu, mas cedo,seu pai, quando você 

tinha recém-nascido, seu pai veio jogar no São Paulo, no Corinthians, você tem alguma 

lembrança desse período em que ele jogou no Corinthians, a cidade de São Paulo, ou a 

marca da infância foi mesmo o bairro de Bangu? 

 

A. G. –A foi. Na verdade foi, porque nós chegamos aqui, eu nasci em 42, nós chegamos 

em 44, então, antigamente os jogadores chegavam, se não me engano, no Brás, e 

chegavam de trem, e tinha um jornal, A Gazeta, que mostrava a chegada dele, um monte 

de gente esperando, aguardando, e nós vivemos ali no Parque São Jorge, se não me 

engano quatro anos, e que, a minha lembrança, na verdade, o que ficou marcado dessa 

infância, eu me lembro muito do rio Tietê, e parece que o vestiário era perto de onde o 

pessoal colocava os barcos, que iam remar no rio, saiam com o barco na cabeça, 

colocavam na água para remar. Então, isso ficou marcado, eu lembro muito bem, acho 

que com três, quatro anos, o pessoal passando, andando, isso ficou marcado, mas só 
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isso, não lembro nada de futebol. Lembro muito dessa passagem do rio Tietê que ficou 

lá, e o pessoal colocando o barco e saindo, acho que eles treinavam ali tal, o pessoal do 

Corinthians, que ali tinha o Tietê, vários clubes, e acho que eles faziam o treinamento 

ali. Essa é a única coisa que eu lembro realmente. 

 

B. B. – Seu pai e o Leônidas da Silva foram dois grandes ídolos do futebol, Leônidas 

também veio para São Paulo, jogar no São Paulo, uma transação milionária. O que era 

ser ídolo de futebol nos anos 40? Você sentia essa influência da família, de um certo 

assédio da imprensa, existia isso naquele momento? 

 

A. G. – Não, eu não lembro de 40 a 50. 50 ficou mais ou menos marcado a final né que 

teve lá no Maracanã, meu pai, ele não conseguiu jogar no Maracanã, porque ele parou 

em 49, o Maracanã foi inaugurado em 50, mas ficou muito marcado o que aconteceu lá 

no Maracanã. Esse jogo em que nós perdemos do Uruguai, os jogadores, realmente foi 

uma desilusão muito grande para todo mundo, então isso realmente eu lembro, mas das 

coisas antes, na verdade, eu não consigo lembrar.  

 

B. B. – E nós falamos sobre sua mãe, sua mãe o apoiou a jogar, e seu pai, como é que, 

sendo jogador, já tendo se aposentado, como é que ele viu ter o filho se iniciando 

também no futebol? Ele estimulou? 

 

A. G. – Ah sim, ele estimulou muito, inclusive, em 58, ele foi meu técnico, lá no Bangu, 

e éramos dois homens, e ele realmente esperava que um dos dois pudesse estar seguindo 

a carreira. Mas eu também, quando comecei lá, nos terrenos baldios, com meus colegas, 

depois nós fomos fazer um teste no Bangu, jamais eu tinha essa ilusão de ser um 

jogador profissional. A gente foi fazer o teste, normal, mas não tinha essa, nem pensava 

realmente em sair de Bangu, realmente não acreditava nessa possibilidade, as coisas 

aconteceram muito rápidas na minha carreira, porque, na verdade, na verdade o futebol 

foi assim: em 57,56 eu fui fazer o teste no Bangu; em 57\58 eu joguei no infantil, em 57 

nós fomos terceiro colocados, 58 nós fomos vice-campeões carioca, e 59 eu joguei no 

juvenil, e nós fomos campeões carioca. E ai, devido a esse tipo de coisa, devido a ter 

sido campeão, o Bangu foi fazer uma...,o primeiro torneio internacional de Nova York, 
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em 60, e eles levaram quatro jogadores que tinham sido campeões, na delegação. Então, 

a gente estava em um campeonato de juvenil, que não tinha praticamente muito a ver, e 

daqui a pouquinho nós já nos viamos pegando um avião, indo para Nova York, não 

sabendo falar nada, não sabendo...,nem sabendo o que o dólar representava [risos], 

então foi uma coisa que foi muito rápida o que aconteceu. E depois, em 61, já teve o 

interesse do Palmeiras, já vim para São Paulo, com 19 anos, então foi um susto muito 

grande tudo isso que aconteceu.  

 

B. B. – E além do seu pai, você tem outros parentes que também jogaram futebol, não 

é? 

 

A. G. – Eles eram quatro irmãos. Os quatro jogaram, inclusive tem uma foto dos três 

irmãos no Flamengo, em uma equipe, em um time, não sei se foi 42 ou 43, não tenho 

certeza, mas tem uma foto dos três, que é difícil jogar três irmãos em uma equipe como 

o Flamengo, não é? [risos] 

 

B. B. – E seu pai contava essas histórias dele no inicio da carreira? Ele jogou no Boca 

Juniors, no Nacional do Uruguai, depois no Flamengo, ele contava isso para vocês? 

 

 A. G. – Ele dizia que ele tinha sido tricampeão em três países, que era uma coisa 

realmente muito difícil. Falava um pouquinho da Copa do Mundo de 38, que eles 

pegaram um navio, vieram de navio até a Europa, treinavam lá no navio, e já chegaram 

realmente muito cansados, então ele contava alguma coisa dessas histórias assim. No 

mais, a gente escutava as pessoas falarem: “puxa, Domingos, você foi não sei o quê, o 

melhor e tal”.Então, ouvia muito lá no Rio, aqui em São Paulo também. Mas assim, ele 

não falava muito, ele falava sempre que ele foi o melhor da família [risos]. “Não, eu fui 

o melhor da família!”. E as pessoas sempre falavam isso também: “puxa, Domingos foi 

o melhor da família!”. Até que chegou um dia, uma pessoa falou assim: “Ademir, eu vi 

você e seu pai jogar, na minha opinião você foi melhor que seu pai” [risos]. Eu falei: 

“puxa, teve um que falou!”, eu falei: “então está ótimo, teve um que falou, está ótimo 

para mim ficou muito bom!” [risos]. Mas todo mundo falava que ele tinha sido o 
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melhor, e que foi campeão no Uruguai, na Argentina, no Brasil, então, realmente, a 

gente acredita que foi o melhor da família, como ele falava. 

 

B. B. – O jornalista Mário Filho escreveu crônicas dedicadas a ele, falava daquela 

jogada que passou a se chamar “Domingada”, que ao invés do zagueiro dar o chutão, ele 

saia conduzindo a bola, driblando, tinha justamente essa habilidade, ele foi reconhecido 

como um dos maiores zagueiros e jogadores que o Brasil teve, então acredito que isso 

tenha marcado bastante a sua... 

 

A. G. – É verdade, tem uma história, não vou lembrar direito, uma história que uma vez 

me contaram, e agora não vou lembrar direito, uma coisa assim que, na verdade, o 

Uruguai, Argentina, naquela época eles comandavam tudo, tinham os melhores times, 

os melhores jogadores, e que eles não entendiam porquê o Nacional contratou um 

jogador brasileiro, e que depois que eles viram o Domingos jogar, então que eles 

entenderam que, na verdade, o que eles achavam que era muito bom, não era tudo isso. 

Uma história muito legal, mas eu não vou lembrar direito, mas se resume, mais ou 

menos, a esse tipo de coisas. 

 

B. B. – Não sei se você ouviu falar, ou se lembra, o Domingos chegou a prestar um 

depoimento para o Museu da Imagem e do Som, e nesse depoimento, lá no Rio de 

Janeiro, ele conta que um dos dribles dele, ele se inspirou no “miudinho”, que era um 

tipo de samba.  

 

A.G. – A entendi. 

 

Você ouvia isso, tinha essa relação do futebol com a música, do jeito de jogar, com jeito 

de dançar? A gente costuma falar do Brasil como o país do samba e do futebol, tinha 

essa história? 

 

A. G. – Eu não sei, essa história é a primeira vez que eu estou ouvindo, não sei não. 

 

B. B. – Está no depoimento que ele deu para o Museu da Imagem e do Som. 
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A. G. – É mesmo? Eu não sei. 

 

B. B. – Ele fala: “aquele drible eu inventei imitando o passo do ’miudinho’”. 

 

A. G. – Na verdade, primeira vez que eu ouço, mas você ter essa condição de, na área, 

parar, sair tocando, não dar chutão, já é uma coisa que você está acima dos outros 

jogadores. Só em você ter essa condição de sair jogando, driblando,então é muito..., 

ainda em uma época que nós tínhamos grandes atacantes, Leônidas, Zizinho, e outros. 

Então, realmente, foi uma coisa que foi diferente no futebol daquela época. 

 

B. B. – A posição? Como você chegou a sua posição? Sendo seu pai zagueiro, você 

chegou a pensar em jogar inicialmente na defesa, ou meio-campo sempre foi a sua 

marca? 

 

A. G. – A posição, ela surge, assim, com o passar das coisas que vão acontecendo. Por 

exemplo, eu, na verdade, nunca fui um jogador de saber cabecear, de subir e cabecear, e 

nunca fui um artilheiro, nunca tive um chute forte, nunca fui rápido. Então, na verdade, 

eu fui me amoldando naquilo que eu tinha mais facilidade, que era tocar a bola, 

perceber o jogador entrando, fazer uma tabela. Eu fui um jogador que..., eu conduzi 

muito a bola, porque, por exemplo, nós tínhamos o Gerson e o Rivelino, que eram 

jogadores que lançavam muito a bola, eu já não tinha..., preferia carregar a bola, 

justamente para poder estar na jogada. Então, eram maneiras de se comportar, e eu tinha 

mais essa facilidade. Então, como eu tinha uma visão muito grande dos colegas 

entrando pelo o lado esquerdo, pelo o lado direito, então eu tinha essa facilidade de estar 

municiando os colegas, então me adaptei melhor ali, no meio de campo. 

 

B. B. – Isso já nos terrenos baldios? Você já... 

 

A. G. – Isso já nos terrenos baldios, porque o terreno baldio, como não era muito 

grande, você tinha assim, vinha ali, recebia do goleiro, saia tocando, ia lá na frente, 

fazia gol, voltava. Já tinha colegas que permaneciam lá na frente, que já eram mais 
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atacantes mesmo, e tinha outros que ficavam mais atrás, que já eram defesa. Ali já no 

terreno baldio a gente tinha uma noção do que a gente tinha mais facilidade de fazer. 

 

B. B. – No colégio você chegou a jogar? 

 

A. G. – Não, colégio não, só estudava. Repeti de ano [risos]. Nos colégios, naquela 

época, a gente não tinha ainda um local de educação física, lá não tinha futebol ainda 

não. Pelo menos lá em Bangu. [risos] 

 

B. B. – Você entra para o Bangu com 14 anos, não é? 

 

A. G. – Que eu comecei? 

 

B. B. – É, em 56. 

 

A. G. – É?  

 

B. B. – Com 14 anos. Nessa época você frequentava a escola? 

 

A. G. – Frequentava a escola. 

 

B. B. – Como é que foi essa afirmação no Bangu, e conciliar isso com a vida de 

estudante? Como é que foi também...você chegou a ter algum tipo de trabalho? 

 

A. G. – Eu comecei a ter problemas na escola um pouquinho mais para frente, quando 

eu estava no juvenil, 59, que a professora falava que, de vez em quando, quando ela via 

eu saindo, via o cabelinho branco saindo lá [risos] –“ih, Ademir está indo embora”. Já 

estava indo embora, e depois eu comecei a concentrar. Lá em Bangu, nós tínhamos um 

problema, porque concentrava na quinta-feira, porque se jogava só aos domingos, e 

você concentrava na quinta-feira, então era um tempo muito grande. Aqui não, aqui a 

gente jogava domingo, concentrava no sábado, jogava na quarta, concentrava na terça. 

Mas lá, nós tínhamos um local de concentração, treinava na quinta-feira à tarde e já 
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ficava sexta, sábado, para jogar domingo. Então isso foi começando a me atrapalhar um 

pouco na escola, mas eu, na verdade, segui mais o futebol, já deixei um pouco a escola 

de lado. 

 

B. B. – E antes disso você tinha jogado, falando de terreno baldio, no colégio, você 

jogou em um clube chamado Céres? 

 

A. G. – Não, no Céres não joguei não. 

 

B. B. – Ah, não jogou? 

 

A. G. – Não, Céres era um campo que eles tinham..., jogavam, tinha uma equipe que 

jogava lá de tarde, amadora, mas eu não cheguei... não sei da onde surgiu Céres, mas eu 

nunca joguei no Céres não. Porque, na verdade, eles tinham uma equipe já de assim, 22 

anos, 23 anos, já era uma equipe forte, e no Bangu eu fiquei até..., com 19 anos eu já sai 

de Bangu, então não cheguei a jogar no Céres não.  

 

Clarissa Batalha – Tinha campeonatos de futebol amador lá em Bangu? 

 

A. G. – Não, não tinha campeonatos. O Céres, eles tinham um campo, e eles tinham a 

equipe, por exemplo, tinha a equipe A e B. À tarde, não lembro, acho que domingo, às 

duas horas jogava o primeiro quadro, depois jogava o segundo quadro, e eles tinham 

uma equipe forte, já de 22, 23 anos, 25 anos, eu não lembro bem, mas jogavam contra 

equipes de outros bairros, que tinha Senador Camará, tinha outros bairros ali, Campo 

Grande, então às vezes eles faziam jogos contra essas equipes. Mas já eram homens, na 

verdade. 

 

B. B. – Depois do seu pai no Bangu, teve a grande era e a fase do Zizinho, jogando pelo 

Bangu. Você se lembra desse momento? Foi um momento próximo, foi um pouco 

antes... 
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A. G. – Não me lembro, porque, na verdade, o Zizinho foi meu técnico... Em 60, nós 

fizemos uma excursão para o norte, Bahia, Recife, e o Zizinho foi o meu técnico. Então 

eu conheci o Zizinho, inclusive houve alguns jogos que houve um contrato que o 

Zizinho tinha que jogar. Teve jogos até que nós jogamos juntos os dois [risos]. Houve 

até uma vez que colocaram assim: “viemos ver o Zizinho e vimos Ademir da Guia” 

[risos]. Eu guardei. 

 

B. B. – Que cartaz hein! 

 

A. G. – Mas é que o Zizinho já estava veterano, também. Já era técnico, já tinha parado, 

mas ele foi meu técnico, dizem que foi um grande jogador. 

 

B. B. – Como técnico ele era bravo, como era o estilo dele? 

 

A. G. – Era um técnico tranquilo, normal, entendia de tudo de futebol, mas o Bangu era 

uma equipe limitada, não tinha grandes craques, a gente ganhava, perdia, mas ele teve 

uma passagem boa pelo Bangu. 

 

B. B. – Você falou de algumas lembranças da Copa de 50, 54 você lembra? 

 

A. G. – Também não lembro. Quer dizer, de 50, não é que eu lembro, eu sei o que 

aconteceu. O drama que os jogadores tiveram, toda uma vida. Barbosa mesmo fala que 

às vezes que a pessoa é presa, paga 10 anos, ele pagou o resto da vida toda por um gol 

que ele sofreu, então isso foi muito triste, porque as pessoas acusaram um jogador, e na 

verdade quem perde é uma equipe. Isso ai ficou uma coisa que eu acho que não merecia 

esse tipo de coisa, mas foi uma mágoa que ficou na vida desses jogadores não sei 

durante quantos anos. 

 

B. B. – 54 que foi a Copa da Hungria, embora também não tenha sido campeã, você 

lembra de algo? 
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A. G. – 54 a gente lembra daquele time que jogava Puskás1 né, parece que, na verdade, 

surgiu ali grandes jogadores né, mas eu também não.. 

 

B. B. – Não acompanhou? 

 

A. G. – Não acompanhei. Na verdade, a gente começou a acompanhar em 58, porque 

em 58 já chegou a televisão.Então a gente tinha ... o rádio também, a gente escutava na 

rádio, falava Rasunda, não sei o quê; Suécia, não sei o quê; Estocolmo. Inclusive, em 

58, eu escutava muito a rádio falar de Hindas, que o Brasil estava concentrado lá em 

Hindas, nãos sei o que e tal, acho que para a final, e depois o Bangu, ele fez uma 

excursão para a Europa, e nós fomos para a Suécia, e nós concentramos justamente onde 

o Brasil concentrou lá em Hindas, ai o pessoal fala: “não, aqui teve o Garrincha”. A 

gente foi lá ver aonde o Brasil tinha concentrado para jogar na final. Então foi uma 

coisa muito legal que aconteceu. 

 

B. B. – Você lembra da comemoração da Copa de 58, depois da final? 

 

A. G. – Ah, 58 sim, o pessoal chegando aqui no Brasil, 58 já ficou mais marcado, já deu 

para a gente ver alguma coisa, a final, que nós levamos um gol, depois fizemos cinco. O 

Vavá2 fazendo um monte de gol; Garrincha na linha de fundo, cruzando; Pelé fazendo 

aquele gol, que ficou marcado; 58 já ficou mais na memória. 

 

B. B. – 58 você tinha 16 anos de idade né 42. E você se interessava por futebol, além de 

jogador, de acompanhar, ouvir pelo rádio os outros jogos, o torneio Rio- São Paulo? 

Tinha isso de ser também um... 

 

A. G. – Estava começando a me interessar, 54\55, a gente já tinha lá a nossa equipe, uns 

já eram Flamengo, outros eram Vasco, já comecei a me interessar realmente por isso. E 

58 foi muito bom, porque a gente conseguiu ver alguma coisa, ouvir, torcer, foi quando 

realmente começou, e o Brasil campeão.Porque às vezes você começa, já perde, sai, mas 

                                                
1  Ferenc Puskás, jogador da Seleção da Hungria 
2 Edvaldo Izídio Neto 
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o Brasil conseguiu ir até o final. E ficou marcado mais o ataque, que era Garrincha, 

Didi3, Vavá, Pelé e Zagallo. Esse ataque ficou marcado, fizeram muitos gols, Didi jogou 

muito futebol também, fez o gol de “folha seca”, coisas assim que ficaram realmente 

marcadas. 

 

B. B. – Você chegou a jogar contra...? 

 

A. G. – Contra o Didi? 

 

B. B. – Didi, Garrincha...? 

 

A. G. – Eu acho que não. 

 

B. B. – Não? 

 

A. G. – Garrincha joguei. Joguei junto e joguei contra. Porque em 65, nós fizemos uma 

excursão para a Europa e África, e estava o Garrincha, estava o Pelé, nós jogamos 

juntos, jogamos três jogos no Maracanã, acho que foi contra Argentina, Alemanha e..., 

não sei se foi Iugoslávia. E depois fomos para a África, acho que foi o jogo lá que 

estava na guerra, que o Pelé parou a guerra não sei o que, acho que foi na Argélia, e 

depois jogamos acho que foi em Portugal e na Suécia. 

 

B. B. – Você mencionou essa viagem para Nova York, depois essa excursão para o 

Norte e Nordeste, para a Suécia... 

 

A. G. – Tudo pelo Bangu. 

 

B. B. – Como é que era essa sensação de descobrir o mundo, andar de avião, ficar... ver 

outras culturas, outras línguas, era uma novidade, era algo para você muito...., que te 

dava medo? Como é que foi descobrir o mundo como jogador de futebol? 

 
                                                
3 Valdir Pereira  
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A. G. – Aconteceu o seguinte: nós fomos campeões, 59, e como tinha essa excursão, 

fomos campeões no final do ano, tinha essa excursão para Nova York, fomos 

relacionados quatro, e disseram lá que a gente ia ter uma diária de quatro dólares. –

“Puxa, quatro dólares, vão pagar pelo dia”, já deram os dólares para a gente, ai fomos 

para o Galeão, Super Constellation, aquele aviãozão grandão. Andamos 24 horas de 

avião para chegar em Nova York, ai a gente dormia, acordava, não chegava nunca 

[risos], o avião estava parado lá, o pessoal: “Ademir, pode abrir a janelinha!” [risos] e 

eu ficava quietinho ali né.Ai chegamos em Nova York, aquela cidade lá espetacular, a 

gente treinava no campo de, acho que era pólo, porque não tinha campo de futebol, 

fizeram uma adaptação. E lá tinha o Sampdoria, tinha o Sporting, tinha time da Escócia, 

da Suécia, tinha vários times, e a gente não sabia falar também, a gente aprendia 

algumas palavrinhas, “How much”, coca-cola a gente pedia toda hora né, coca-cola 

[risos]. Mas foi uma coisa sensacional, nós ficamos um mês em Nova York, na rua 42, 

toda hora a gente estava na rua 42, e foi uma coisa assim sensacional, porque a gente 

sair de Bangu, parar em Nova York, ver toda uma cidade espetacular, nem Gávea, nem 

Flamengo, nem Botafogo eu conhecia [risos]. A gente ia lá jogar contra o Fluminense, 

nas Laranjeiras, jogamos contra o Flamengo, na Gávea, contra o Vasco, lá em São 

Januário, mas não tinha assim, não conhecia direito o Rio. Ai se vê lá em Nova York, 

sendo campeão, e eu fui escolhido o melhor jogador do torneio, ai na hora lá me deram 

um envelope cheio de dólares, eu guardei, pensei comigo: ”deve ter bastante dólar!” 

[risos]. Quando cheguei lá no quarto do hotel e tal, “o melhor jogador do torneio”, ai 

quando eu fui abrir, eu vi que tinha um dólar só[risos]. Eu fiquei decepcionado, podiam 

ser dois mil dólares, estava pronto para comprar um monte de coisas. Mas ai fomos 

campeões, pegamos um jato, nove horas estávamos descendo no Galeão. Como é bom 

ser campeão, não é?! [risos] A gente levou 24 horas de Super Constellation para chegar 

lá, e a gente já começou a perceber que ser campeão era importante né. Mas foi uma 

coisa espetacular, e com o Bangu a gente viajou bastante, porque, você vê, isso foi em 

60, em 61, nós fomos convidados, como nós fomos campeões, nós voltamos a Nova 

York novamente. E depois o Bangu fez uma excursão que começou em Portugal, não, 

aliás, nós fomos para Portugal, fomos jogando, Portugal, Espanha, Suécia, Inglaterra, 

fomos indo até a Suécia né. E depois nós fomos para a Holanda, viemos para Nova 
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York para o torneio, então a gente viajou bastante com o Bangu também. Isso tudo de 

60 a 61, porque em agosto, o Bangu vendeu o meu passe para o Palmeiras. Depois, 

quando chegamos, também fomos para o Norte, que o Zizinho era o técnico, então 

viajamos bastante nesses..., no ano de 60 e 61, até agosto. 

 

B. B. – E nessas excursões vocês aprendiam, observava também o estilo de jogo dos 

outros times? Você falou do Sampdoria, ou o Brasil já era o país que se impunha...? 

 

A. G. – Já chegava, ganhava, e era o melhor mesmo. 

 

B. B. – Não tinha o que aprender com eles, eles é que tinham que aprender com vocês? 

[risos] 

 

A. G. – Não tinha que aprender nada, eles que tinham que aprender com a gente. 

Chegava, ganhava, ia embora. 

 

B. B. – E você falou dos estádios do Rio de Janeiro, da Gávea, São Januário, como é 

que era jogar o campeonato carioca, a pressão da torcida é como é hoje? Como é que era 

o ambiente dos estádios? 

 

A. G. – Não tinha torcida, porque era juvenil, era o campeonato juvenil, então não tinha 

muita torcida, naquela época ainda não. A gente ia em São Januário, era tranquilo, 

contra o Fluminense também, nas Laranjeiras. Flamengo já era mais complicado, já 

tinha mais gente, o juiz já era pressionado, tanto que a gente, em 59, nós empatamos na 

Gávea e empatamos em Bangu, mas ganhamos do Fluminense, nas Laranjeiras, 

ganhamos do Botafogo, em General Severiano, e ficamos na frente do Flamengo um 

ponto, para ser campeão, porque, na verdade, lá, não sei se ainda hoje tem, mas o jornal 

de esporte, eles davam uma página do juvenis, então era importantíssimo. Só ganhava 

Flamengo e Vasco. 

 

B. B. – E quando esses grandes clubes da Zona Sul iam jogar em Bangu, tinha pressão 

da torcida, ou era tranquilo? 
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A. G. – Não, a torcida ia, Flamengo o pessoal ia. Ainda que a gente estava ali junto com 

o Flamengo, mas tinha muito Flamenguista também, atrapalhava um pouco [risos]. 

Morava em Bangu, mas era Flamenguista. 

 

B. B. – E você sempre torceu para o Bangu pelo fato de ter nascido lá, ou você tinha 

também um outro time que você tinha simpatia? 

 

A. G. – Quando eu era garoto, pequeno assim, eu torcia pelo Vasco, era vascaíno, mas 

depois eu comecei a jogar contra o Vasco. E depois, quando eu vim para o Palmeiras, eu 

tinha saído do Bangu, eu tinha os meus amigos do Bangu, então eu torcia para os meus 

amigos do Bangu, eu já não conseguia mais torcer para o Vasco. Torci para o Vasco até 

começar a jogar contra, depois a gente já não tem mais esse carinho. 

 

B. B. – Como foi se profissionalizar? Você comentou dos jogos como juvenil, e como 

foi ir para o Palmeiras, ser contratado pelo Palmeiras, quer dizer foi o momento que 

você percebeu que a coisa era séria, que realmente seria a sua carreira como profissional 

no futebol? 

 

A. G. – É verdade. 

 

B. B. – Como foi esse momento 61\62 para você? 

 

A. G. –Então, é..., eu, lá em Bangu, eu tinha uma vida tranquila, porque você jogava e 

você não precisava ganhar. Você tinha os colegas, você jogava no Maracanã de vez em 

quando, mas era tudo mais juvenil mesmo, porque nós passamos para o profissional, 

mas nós não éramos titulares, jogávamos esporadicamente, quando machucava alguém, 

então não existia ainda esse comprometimento de contrato, de ganhar dinheiro, não 

tinha isso ainda. Quando aconteceu o contrato com o Palmeiras, o Bangu vendeu o meu 

passe, acho que foi três milhões e oitocentos, ai já mudou tudo, porque você tinha um 

contrato, cheguei aqui em São Paulo..., eu tinha assistido, em 59, a final do campeonato, 

Palmeiras e Santos, quando o Palmeiras foi campeão, ganhou do Santos, gol de 
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Romeiro, de falta, foi dois a um tal, eu tinha assistido, e o Palmeiras tinha uma equipe 

sensacional. O ataque era Julinho, Américo, Vavá, Chinesinho e Geraldo II. Então 

jogava Valdir, Djalma Santos, Carabina, Valdemar e Geraldo Scotto, Zequinha, 

Chinesinho, então era uma equipe, tinha sido campeã, ganhou do Santos. Então, quando 

eu cheguei aqui, na verdade eu fiquei assustado com a proporção do estádio, o pessoal 

que ia, que gostava do Palmeiras, fanáticos, tudo isso me assustou muito. O bom é que 

eu não precisei jogar, eu tive um tempo, porque, Chinesinho, por exemplo, que jogava, 

ele não dava chance, ele jogou, em 61, quando eu cheguei, Campeonato Paulista, você 

não trocava, não tinha reserva. A gente concentrava, ia para o vestiário na hora do jogo, 

os 11 que iam jogar trocavam, e os outros iam lá para cima, se machucasse alguém, 

ficava com 10 jogadores, não podia trocar, e o Chinês jogava o ano inteiro. Eu só tive 

chance, porque o Chinês foi para a Copa do Mundo e foi vendido para a Itália. Então eu 

tive esse tempo, um ano, um ano e meio, para me adaptar mais ao futebol paulista, que 

era um futebol assim de, que corria-se mais, mais marcação, as equipes do interior eram 

muito fortes, então para mim foi muito bom, que vinha de um futebol carioca mais 

tocado, mais tranquilo, então foi muito bom essa..., eu não precisar entrar na hora que 

eu cheguei, eu pude me adaptar, então foi  importante isso.  

 

B. B. – Você falou de contrato, eu lembrei da época dos dirigentes, o Bangu tinha o 

Silverinha, não é isso? Guilherme da Silveira? 

 

A. G. – O Silverinha era o patrono. 

 

B. B. – Era o patrono! 

 

 A. G. – Ele é quem deu o campo, porque lá em Bangu nós tínhamos três locais 

diferentes: tinha a piscina, tinha o campo e tinha o clube. No carnaval a gente ia para o 

clube; no verão a gente ia para a piscina [risos], e depois ia tentar o futebol..., eram três 

locais, até hoje, se não me engano, são três locais diferentes. 

 

B. B. – E a fábrica também tinha alguma influência? 
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A. G. – E a fábrica, a fábrica era dona de tudo. Tinha a fábrica, fez um monte de casas 

ali para os funcionários, aquelas casinhas iguais; fez a piscina, fez o campo. Então a 

fábrica é quem deu... 

 

B. B. – E vocês moravam em uma dessas casas, ou não? 

 

A. G. – Não, ali quem morava seriam os... 

 

B. B. – Trabalhadores? 

 

A. G. – É, quem trabalhava. 

 

B. B. – E em algum momento você teve alguma atividade fora do futebol, de trabalho, 

ou não? Na fábrica, ou em algum outro...? 

 

A. G. – Então, você sabe que...,eu fui aprender, teve uma época, antes de eu começar a 

jogar, eu fui aprender desenho mecânico na fábrica. Fiquei três meses lá, mas não 

consegui entender nada [risos], porque meu pai era muito amigo do doutor Guilherme 

da Silveira, inclusive ele, depois que meu pai parou, ele arrumou um emprego para o 

meu pai, então eles eram muito amigos.Ele era uma pessoa assim..., ele sempre ajudou o 

clube, tanto deu o espaço, deu tudo, ele sempre ajudava o clube também. 

 

B. B. – Você falou do carnaval, tinha também essa influência das escolas de samba ali 

em Bangu? 

 

A. G. – Tinha, as escolas de samba, tínhamos o nosso bloco. O samba estava nas nossas 

raízes né. Até hoje, a gente quando vê o carnaval, vai direto para a avenida. 

 

B. B. – Você gosta? 

 

A. G. – Adoro [riso]. 
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B. B. – Qual é a sua escola? 

 

A. G. – Ah, não tenho mais escola não, perdi a escola [risos]. Eu sei que, depois, na 

época do Castor, Padre Miguel..., o Castor já gostava de futebol, mas gostava de samba, 

da escola lá. O Castor..., eu já não estava mais lá, mas eu sei que o Castor foi um bom 

presidente, eles foram campeões de 66, e ele também ajudava muito a escola de samba. 

Acho que a família toda do Castor né, ficou ele, depois ficou o filho. Unidos de Padre 

Miguel acho que subiu muito, até hoje, não sei, mas já não estava mais lá.  

 

B. B. – E mesmo fora do Bangu você continuou gostando do Bangu, torcendo para o 

Bangu, ou você passou a ser palmeirense, como foi? 

 

A. G. – Então quando eu cheguei aqui, eu tinha os meus amigos lá, Ubirajara, Décio 

Esteves, Mário Tito, Bianchini, tinha a turma. Depois veio o Paulo Borges para cá, e eu 

tinha muita amizade com esse pessoal, vivemos juntos lá quatro anos. E depois, ai eles 

começam a sair também, cada um vai parando, e a gente vai ficando distante, ai é mais 

Palmeiras, porque meus amigos já saíram do Bangu. Depois o Jaime, Jaime estava lá, 

veio para cá, para o Palmeiras, o Palmeiras contratou. Mas ai fica um pouco mais longe, 

a gente já começa a ter uns problemas aqui no Palmeiras, você tem que ser titular, você 

tem que jogar bem, tem que ser o melhor em campo, tem que ser campeão,tem que..., 

muitas viagens, a gente viajava muito também. Tem o problema da Seleção, você 

batalha para ser convocado, ai fica mais distante já, também.  

 

B. B. – A Copa de 62 você já estava no Palmeiras? 

 

A. G. – Então, 62 foi quando o Chinês foi para a Copa. Eu já estava no Palmeiras, 

cheguei em 61, agosto de 61. 

 

B. B. – O fato de ele ter ido para a Copa facilitou a sua afirmação como titular?  

 

A. G. –Ah então, ele saindo, porque ele foi para a Copa e depois foi para a Itália, e ai 

abriu essa chance. 
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B. B. – E suas lembranças da Copa do Chile, você aqui já, em São Paulo, você lembra, 

já televisão...? 

 

A. G. – É a gente acompanhava...,acompanhava bastante já, porque existia essa 

facilidade de ver o Brasil como campeão, e a gente acreditava que pudesse ser bi, então 

já tinha..., já acompanhava mais. 

 

B. B. – E tinha esse sentimento de vibrar, de vestir a camisa? A vitória da Seleção 

Brasileira era importante, você acompanhou como torcedor? 

 

A. G. – Ah, sim. A gente já acompanhava, já vibrava, era importante para o Brasil ser 

bicampeão, naquela época. E já tinha alguns amigos nossos que estavam lá, estava o 

Djalma, estava o Chinês, tinha vários colegas nossos, já estava aqui com não sei quantos 

milhões de habitantes, tinha uma música, 90 milhões de habitantes, se não me engano. 

Realmente era importantíssimo que o Brasil ganhasse. 

 

B. B. – E sua adaptação na cidade de São Paulo, você morou onde, perto do clube, na 

concentração do clube, como é que foi? 

 

A. G. – Eu morei sempre perto do clube. Eu sai muito, morei em um lugar, depois fui 

para o outro, fui andando assim né, mudei bastante. Mas sempre com colegas, sempre 

perto ali, também. Mas, eu, na verdade, vim para ficar dois anos, mas como existia esse 

desafio de você precisar de firmar, jogar, de ser campeão, tinha o Corinthians, que era o 

nosso rival. Estava na fila, a gente deixou eles 20 anos na fila [risos], 20 não, mais, 23? 

Em 74 eram 20 anos. 

 

B. B. – Isso, 77, 23 anos. 

 

A. G. – Então tinha tudo isso envolvido, e depois você não pode mais retroceder. 

Porque em Bangu a gente ganhava dois mil, aqui você vem ganhar 60 mil, o pulo foi 

muito grande, então você já começa a ter..., compra uma casa, compra um carro, 
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aprende a dirigir, porque eu não sabia dirigir. A vida muda realmente, então você tem 

que continuar caminhando para frente. 

 

B. B. – Você ia visitar a família? Ia a Bangu? 

 

A. G. – Ia bastante. 

 

B. B. – Passava férias? 

 

A. G. – Ia bastante a Bangu, nas férias também, ia sempre para Bangu,  

 

B. B. – Os anos 60 foram os anos da hegemonia, você falou, do Corinthians, mas foram 

os anos em que o Santos se afirmou, foi bicampeão mundial, como é que foi esse inicio 

no futebol paulista com essa hegemonia do Santos? 

 

A. G. – Então eu, na verdade, vi assim: em 59 o Palmeiras conseguiu ganhar do Santos, 

que era difícil. Depois, em 62, eu comecei a jogar, e foi bom, porque nós ganhamos a 

Copa do Mundo, e o Santos, na verdade, tinha a melhor equipe. Em 63, nós 

conseguimos ser campeão paulista, que foi o primeiro titulo meu, mas era sempre 

difícil. Ai 65, conseguimos ser campeão do Rio –São Paulo. Mesmo com o Santos tendo 

uma equipe mais forte, nós conseguimos ganhar em 63, 65, campeonato Rio- São Paulo. 

Que Rio- São Paulo tinha o Botafogo, que também tinha uma grande equipe, tinha o 

Santos, tinha Flamengo, também, eram as grandes equipes, que tinham assim, que 

parecia que eram as equipes que tinham mais condição de serem campeãs. Ai 66, 

voltamos a ser campeão paulista, então a gente conseguiu. Palmeiras tinha uma equipe 

também muito forte, muito boa, a gente conseguiu, e ganhando alguma coisa, que era 

importante. 

 

B. B. – O Ademir em campo, o Ademir junto com o grupo, como você se comportava? 

Você era um líder, você falava, como é que era o seu papel junto com o técnico e com 

os demais jogadores? 
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A. G. – Olha, na verdade, eu cheguei em 61, comecei a jogar em 63. Dudu chegou em 

64, ficou um tempo também, depois começou a jogar acho que em 65, e jogamos juntos 

12 anos, eu e o Dudu. E o Dudu era quem gritava mais, falava mais, brigava mais com o 

juiz, e eu era um jogador assim bem calado, não falava nada. Eu tinha que às vezes 

falar: “calma, Dudu, calma Dudu! Você vai ser expulso” [risos], porque ele queria 

brigar com todo mundo. O Dudu fora do campo era uma moça [risos], mas entrava no 

campo, ele se transformava. Então ele era quem falava mais, gritava mais, eu sempre fui 

um jogador assim, bem calmo, bem calado, sossegado. Fui poucas vezes expulso, nunca 

fiz nada, a gente às vezes reclamava com o Armando Marques tal, mas sempre fui 

tranquilo. 

 

B. B. – E tinha algum padrão de jogo tático, de “WM”, tinha alguma preferência, como 

é que era o futebol em termos táticos naquele período? 

 

A. G. – Nós tínhamos o 4-2-4, eram dois no meio de campo, quatro atacantes, dois 

pontas, um centroavante lá na frente, o Leivinha, ás vezes, o Jaime, o Madurga, o meia, 

que era mais técnico. Mas era mais ou menos assim, 4-2-4. 

 

B. B. – Os treinamentos eram intensos? Tinha preparador físico? Como é que era a sua 

rotina no Palmeiras? 

 

A. G. – Nós tínhamos uma época que nós tínhamos 40 atletas, 42 atletas, aí era muito 

complicado, porque nós treinávamos às vezes na quinta-feira, então para treinar já era 

difícil, eram 22, já era difícil para treinar. Depois para concentrar já era mais difícil, 

eram 18, então era muita gente. E a preparação física era uma preparação que não tinha 

aparelhagens, era uma coisa mais no campo mesmo, não era muito complicado, treinava 

muito com bola. Aí depois em 72, quando chegou o Brandão e o  Mafía deu uma 

melhorada, porque o Brandão deixou um elenco menor, deixou acho que 26. E a 

preparação física, ela já melhorou, já mudou, porque já via as aparelhagens, houve uma 

mudança radical. Tanto que de 72, 73, 74, 75, o Palmeiras ganhou muito né, com essa 

mudança, acho que a evolução foi muito grande. E também conseguimos uma equipe 

que jogou junta durante três anos, foi a equipe de Leão, Eurico, Luis Pereira, Dudu e 
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Ademir, Edu, Leivinha e César e Nei, essa equipe jogou e ganhou muito durante todos 

esses anos. 

 

B. B. – E nesse 4-2-4 você era um desses dois que fazia o elo de ligação da defesa com 

o ataque? 

 

A. G. – Exatamente, nós jogávamos com dois no meio de campo, e esses dois 

jogadores, eles tinham que defender e atacar. É claro que o Dudu defendia mais, e eu 

atacava um pouco mais, mas a gente tinha que estar nas duas áreas. 

 

B. B. – Você gostava de treinar, era aplicado nos treinos, ou era mais preguiçoso? 

[risos] 

 

A. G. – Quando eu vim do Bangu, eu era mais preguiçoso. Ao chegar aqui no 

Palmeiras, eu comecei a ver as coisas com mais seriedade.E sempre..., os anos iam 

passando e a gente ia se amoldando um pouco mais, sempre melhorando. Porque o 

futebol é assim, você pode estar aprendendo, a cada jogo, a cada treino, você está 

sempre aprendendo alguma coisa nova. 

 

B. B. – E além dessa disciplina que tinha-se que ter nos treinos, a concentração também 

você respeitava? Fala-se muito disso, de jogador que não gostava de aceitar a 

concentração. Para você era tranquilo seguir essa disciplina, ou...? 

 

A. G. – As concentrações para mim, na verdade, que eram muito longas, era lá no 

Bangu, que concentrava na quinta-feira para jogar domingo. Aqui, a gente concentrava, 

mas a gente descansava um pouco mais, porque você jogava na quarta, então você 

concentrava na terça. Quando você concentrava no sábado, para jogar no domingo, você 

treinava de manhã, almoçava no hotel, já ia todo mundo para descansar, estava todo 

mundo cansado. E passava rápido, não dava nem tempo de você fazer nada, você já 

dormia, o médico já vinha, já era almoço, já ia para o estádio, então não dava nem 

tempo, só para descansar realmente. 
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B. B. – Você falou, mencionou  A Gazeta, como era a relação com a imprensa, existia 

uma presença dos meios de comunicação, da rádio, na concentração? 

 

A. G. – Boa, boa, eu peguei, por exemplo, Faustão, era repórter de campo, estava toda 

terça, quarta, lá no Palmeiras, peguei um monte de repórteres, eles nos ajudavam, a 

gente ajudava eles, então não tinha problema de briga, não tinha nada. Era muito legal 

trabalhar com o pessoal.  Claro que às vezes existia uma critica, e alguns jogadores não 

aceitavam e tal, mas se você jogar mal, a pessoa que está ali tem que escrever, fulano 

jogou mal tal dia, é normal, mas a imprensa sempre..., não é como hoje. Hoje, quando 

você para, vem 20 microfones ao seu redor. Era bem menos, mas era muito mais 

tranquilo. 

 

B. B. – Qual foi o momento em que você sentiu no Palmeiras a sua afirmação, e que 

despontou a academia, e que você passou a ser lembrado pela Seleção. Você lembra de 

um momento de uma certa: me afirmei, explodi no time e apareceu o Ademir da Guia 

craque, esse mito que é hoje, como é que foi essa afirmação no clube?  

 

A. G. – Então, eu acho que o futebol, ele é conjunto, quando você tem uma equipe forte, 

você se sente mais tranquilo. Eu acho que essa equipe foi quando o Brandão chegou, 70, 

porque o Brandão foi campeão em 71, pelo São Paulo, e veio em janeiro para o 

Palmeiras, veio ele e o  Mfía, e o Brandão foi muito feliz em colocar os 11 jogadores 

que deram certo. Porque a grande dificuldade do técnico é ele colocar os 11 melhores, 

porque ele tem lá, por exemplo, o Mano hoje tem mil jogadores, para achar os 11 

melhores é muito difícil. E o Brandão conseguiu, de alguma forma, colocar os 11 que 

deram certo, e não se machucava, e jogavam sempre. Então eu acho que essa evolução 

da equipe, tendo uma boa defesa, um bom meio de campo, um bom ataque, todos 

realmente melhoraram, e foi quando a gente começou a ganhar mais. Tanto que nós 

jogamos cinco torneios em 72, começou com o Laudo Natel, depois fomos a Mar Del 

Plata, jogar lá na Argentina, complicadíssimo; ganhamos o Carranza, contra o Real 

Madri, contra os times da Espanha, e ganhamos o paulista e o brasileiro. Então eu acho 

que foi...,depois ganhamos o bi brasileiro, depois ganhamos novamente em 74, contra o 

Corinthians, então eu acho que foi essa fase que o nosso futebol, não só o meu, mas o 
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futebol da equipe, evoluiu bastante. Tanto que nós fomos com seis jogadores para a 

Copa do Mundo da Alemanha, se não me engano, cinco ou seis, não tenho certeza. Foi 

o Leão, foi o Luís Pereira, Alfredo, eu, César e Leivinha, foram seis, devido a isso de a 

equipe estar muito bem. 

 

[Terceira pessoa]: Vamos fazer uma pausa para a fita. 

  

   [FINAL DO ARQUIVO I] 

 

 

B. B. – Retomando então o fio da meada, estávamos... Perguntei em que momento você 

sentiu que se afirmou no Palmeiras, seja como titular, convocações para a Seleção 

Brasileira, a própria imagem da academia que foi criada, seu apelido “divino mestre”, 

naquele momento você tinha colocado que foi junto com o próprio time, ficou em um 

grupo que chegou Osvaldo Brandão, então foi nesse momento em que você..., nós 

estávamos conversando sobre esse ambiente do Palmeiras, dos anos 60, em que o 

Palmeiras obteve vários títulos.  

 

A. G. – Então, inclusive, o apelido de “divino mestre” pertence ao meu pai, ele recebeu 

esse apelido quando ele jogou no Uruguai, colocaram “divino mestre”, e quando eu 

cheguei aqui no Palmeiras, em 61, os jornalistas colocaram: “Palmeiras contratou o 

filho do ‘divino’”, então o apelido eu herdei dele também, pertence a ele. Você sabe 

que, quando o Brandão chegou, ele chegou com algumas coisas novas, como eu falei, 

conseguiu colocar uma equipe que deu certo, jogou bem, e agente ganhou bastante 

coisa, inclusive eu consegui ser o capitão, naquela época, porque capitão tem que falar, 

gritar, e o Brandão falou: “não, Ademir, você vai ser o capitão”; “Brandão, eu não falo 

nada” [risos]. Mas eu fui o capitão durante muito tempo, isso ai para mim foi um 

orgulho muito grande. E o Brandão, ele tinha uma fama de ser um técnico mau, 

violento, mas isso foi em uma outra passagem. Quando ele chegou agora, em 72, ele já 

era um técnico mais velho, mais sossegado, ele já não brigava muito, então ele montou 

uma equipe que deu certo, porque o futebol é assim: se você ganha, até os erros, eles 

não aparecem, e foi o que aconteceu, Brandão montou essa equipe, ganhou, eu fui 
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capitão dele durante muito tempo, para a gente foi muito bom. Porque o grande 

problema que nós tínhamos aqui, também, era você conseguir segurar os técnicos, 

porque o time perdia duas, três, já falava em se trocar de técnico, já se trocava de 

técnico, e o Brandão conseguiu ser durante quase quatro anos técnico, e a gente gostava 

muito dele, da maneira dele ser. Porque aconteceu assim: quando o Brandão chegou, ele 

encontrou um elenco muito grande, e ele preferiu que as pessoas saíssem, e nós ficamos 

meio chateados, porque: “puxa, o meu amigo vai embora, outro amigo vai embora”, 

então vários amigos foram embora. Ai nós começamos a entender que era melhor eles 

saírem e jogarem em outro clube, do que ficarem ali, ganhando pouco, não jogando, e 

perdendo tempo. Depois nós começamos a entender que foi bom ele manter uma..., nós, 

menos gente ganhando melhor, e os outros saírem para ganhar e jogar, e a gente 

começou a entender que foi uma coisa certa o que ele fez. Então foi muito bom, essa 

passagem do Brandão. 

 

B. B. – E você, uma vez capitão, passou a ser mais incisivo e a falar, ou você continuou 

mais recatado e apenas orientando os demais? Você teve alguma transformação com o 

posto de capitão? 

 

A. G. – Não, a gente tem alguma transformação, mas na verdade, o que ficou muito..., 

uma certeza muito grande que nós tínhamos, foi quando o Brandão..., porque, na 

verdade, eu era um capitão calado, não brigava, não gritava. Quando as coisas vão 

certas, você não precisa falar muito, se a bola entra, faz o gol, tem só que abraçar o 

colega, ser abraçado, então fica tudo mais fácil. E nós tivemos uma..., eu, por exemplo, 

tive uma alegria muito grande. Nós fomos fazer um jogo no Maracanã, e eu não me 

lembro contra quem foi, contra Fluminense, Flamengo, Vasco ou Botafogo. E naquele 

dia, o Brandão – o vestiário do Maracanã é bem amplo, bem grande, tem umas 

banheiras, tem as cadeiras assim – quando a gente chegava lá, cada um ficava em uma 

cadeira, meio afastado assim, você colocava os pés assim, e ali tinha o material de todo 

mundo, e o senhor Brandão só falava: “a equipe vai ser essa”. Porque, na verdade, a 

preleção ele dava no hotel, e naquele dia ele não deu a preleção no hotel, “vamos 

embora, vamos para o Maracanã”. Chegamos, sentamos lá, e todo mundo esperava que 

tivesse uma preleção. Então ele falou assim: “olha, hoje eu não vou falar nada, vocês 
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sabem o que tem que fazer, vou subir lá em cima para assistir. Se precisar, eu venho 

aqui e falo alguma coisa”. Então, para a gente, jogador, uma coisa que ele estava 

dizendo que nós estávamos fazendo tudo certo. E assim ele foi, ele foi lá em cima, 

depois ele voltou, ele falou: “olha, não vou precisar falar nada”. Nós fomos, ganhamos 

o jogo, quer dizer, para nós jogadores, o técnico não ter..., hoje a gente vê, ás vezes, 

quando começa o jogo, com dois minutos o técnico já começa a gritar, falar. Parece que 

tudo que eles fizeram na semana, já está começando tudo errado. Eu acho que isso ficou 

uma coisa marcada, porque foi uma confiança que ele deu para o elenco que estava 

fazendo, vinha fazendo as coisas certas. O Brandão teve essas coisas assim que foi 

diferente dos outros técnicos, no nosso elenco. 

 

B. B. – Você falou do Maracanã, tinha algum impacto de jogar com o Maracanã lotado, 

a torcida, 100 mil pessoas? Você sentia isso, ou já era naturalizado, a pressão da 

torcida? 

 

A. G. – Você sabe que, eu por exemplo, tive algumas coisas na minha vida 

aconteceram, que e eu acho que são coisas de uma pessoa, talvez, predestinada. Porque 

a primeira vez que eu joguei no Maracanã, acho que foi em 59, estava jogando 

Flamengo e Vasco, no Maracanã lotado. Não sei porquê eles convidaram o Bangu, o 

juvenil do Bangu, para jogar na preliminar, contra o juvenil do Flamengo. Preliminar, o 

campo não estava totalmente lotado, mas quando a gente entrou, olhamos lá para cima, 

uma coisa espetacular. E teve uma falta, eu não sei porquê eu fui bater aquela falta, eu 

fiz o gol de falta, nunca tinha feito um gol de falta na minha vida [risos], eu fiz um gol 

de falta. Teve a segunda falta e o goleiro não foi, porque ele não acreditou que a bola 

entrasse. Teve mais uma falta, eu fui bater, mas bati igualzinho, mas o goleiro aí veio, 

deu um toque e tirou. Então o primeiro jogo que eu fiz no Maracanã foi um Flamengo e 

Vasco, nós fizemos uma preliminar, eu fiz um gol, empatamos de um a um com o 

Flamengo, foi uma coisa assim, espetacular. Ver um estádio lotado, não sei porquê nós 

fomos convidados, mas fomos, foi uma coisa assim... e naquela época, nós tínhamos um 

público de 100, 120 mil pessoas. Aqui, em 74, quando nós jogamos a final, no 

Morumbi, foi mais ou menos 120 mil pessoas. Os estádios ficavam lotados, hoje já não 
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pode, porque hoje tem que ter um espaço para a torcida, e tal, briga, mas naquela época 

nós tínhamos essa alegria de ver o estádio lotado. 

 

B. B. – E pelo Palmeiras alguma lembrança do Maracanã também, do Maracanã lotado, 

sentir essa...? 

 

A. G. – O Maracanã, nós tivemos essa fase da academia, de 65, que eles disseram que o 

Maracanã era o Recreio dos Bandeirantes [risos], e a gente ia lá e jogava contra os 

grandes clubes, e ganhávamos de quatro a dois, quatro a um, então eles falavam que o 

palmeiras jogava um futebol acadêmico, mas com gols, aí virou a academia. O 

Maracanã era o Recreio dos Bandeirantes [risos]. Ficou tudo isso marcado na nossa 

passagem lá, o técnico era o Filpo Nuñez também. Conseguimos fazer o gol mais rápido 

no Maracanã, contra o Vasco, acho que nove segundos, o Gildo fez, uma jogada que a 

gente ensaiava nos treinamentos, tocava para o Djalma, o Djalma lançava, Gildo ia lá, 

chutava no gol, mas às vezes o Gildo errava também. Justamente no Maracanã, 

lançaram para ele, foi lá, fez o gol, e gozado que o Armando Marques era o juiz, e a 

bola estava no meio, Armando estava aqui, o Gildo estava atrás do Armando. E 

Armando falava: “acho que seu Gildo estava na minha frente, porque eu não vi. Como é 

que pode fazer um gol tão rápido assim?!”. Armando sempre falava isso, mas na 

verdade não estava, mas como ele estava e o Gildo estava atrás dele quando ele apitou, 

ele falou: “não é possível, seu Gildo devia estar lá na minha frente, adiantado”, mas foi 

tudo isso no Maracanã também. 

 

B. B. – Tive uma curiosidade, quando o Palmeiras ia jogar no Maracanã, tinha o que 

tem hoje de deslocamento de torcedores? Iam torcedores de São Paulo, torcedores do 

Palmeiras para ver o jogo, ou ainda era uma coisa que era muito...? 

 

A. G. – Não, iam. 

 

B. B. – Já tinham essas caravanas? 
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A. G. – Já, não digo caravanas, naquela época não sei, mas o pessoal ia, acho que ia 

mais de avião, mas ia bastante gente, ia bastante torcida. Caravanas eu não sei se tinha, 

se iam os ônibus, eu não lembro não. 

 

B. B. – E você sendo ídolo do Palmeiras, na rua você era reconhecido? As pessoas te 

cumprimentavam? Conversavam com você? Existia algum tipo de...? 

 

A. G. – Você diz no Rio? 

 

B. B. – Aqui em São Paulo. 

 

A. G. – Ah, aqui sim.  

 

B. B. – Sim? 

 

A. G. – Aqui sim, ainda mais que eu morei sempre ali perto do Palmeiras, até hoje. São 

34 anos que a gente parou, até hoje existe um carinho muito grande, um 

reconhecimento, a gente vai muito para o interior também. Hoje existem muitas festas 

das torcidas, final de ano eles fazem essa comemoração, então eles convidam, a gente 

vai, até em Santa Catarina tem festa de torcida do Palmeiras. Já fui três anos seguidos lá 

nas festas da torcida. Esse ano o pessoal estava triste: “Ademir, o que vai acontecer com 

o Palmeiras?”, -“vai melhorar” [risos], tem que falar que vai melhorar. Mas o pessoal 

faz as festas, aqui no interior também, a torcida se reúne. Tem muita Mancha4 nas 

capitais, nas cidades, então tem muita torcida. 

 

B. B. – Então o Palmeiras tornou-se seu time, você torce até hoje para o Palmeiras, é o 

seu clube do coração, podemos dizer assim? 

 

A. G. – Clube do coração. Eu fiz agora 50 anos, em 2011, em agosto, eu fiz 50 anos de 

São Paulo, de Palmeiras, então é uma vida. Que a gente torce para o clube, está sempre 

lá no clube.Agora eu tenho..., você sabe que quando eu cheguei no Palmeiras, nós 
                                                
4 Mancha Verde, refere-se à torcida organizada do Palmeiras 
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tínhamos o alambrado. Depois, em 64, nós fomos para o jardim suspenso. Agora, no 

último jogo contra o Boca Juniors, nós fizemos a preliminar, os masters. E agora, 

quando a Arena inaugurar, os masters vão ter que estar lá também, já vou falar com o 

presidente: “presidente, os masters tem que vir aqui inaugurar a Arena”, porque eu estou 

desde o alambrado até a arena [risos], preciso estar lá. É um desejo. 

 

B. B. – Você contou que a imprensa, quando você chegou aqui em São Paulo, divulgou 

esse nome: “filho do divino”, “divino mestre”, e também que este termo “futebol 

acadêmico” passou a caracterizar a academia. Como é que surgiu esse nome, também 

foi a imprensa que divulgou? 

 

A. G. – Também a imprensa, é verdade, porque o futebol você precisa ganhar, tem que 

ter gols, e como, na verdade, a gente conseguia os gols lá, então se colocou a academia, 

porque a gente jogava um futebol tocado tal. Mas é importante fazer os gols, então foi a 

imprensa, academia, os Bandeirantes, foi tudo a imprensa, que eles vão achando esses 

nomes adequados.  

 

B. B. – E quando você foi lembrado para a Seleção Brasileira? 

 

A. G. – Então a Seleção é assim..., era importante eu poder chegar à Seleção, disputar 

um campeonato mundial, porque, o meu pai tinha jogado em 38, na França, então eu 

tinha esse desejo de que pai e filho pudessem estar participando de uma Copa do 

Mundo. E quando eu fui convocado, em 74, eu fiquei muito contente, porque eu vi essa 

possibilidade de estar jogando. Joguei o último jogo, que foi terceiro e quarto, Riva era 

o titular, quando nós chegamos, o Zagallo falou para mim: “Ademir, o Riva ainda é o 

titular, eles vinham de 70, jogaram 70, foi um campeonato espetacular, fomos campeões 

mundiais”, e eu falei: “olha, Zagallo, eu vou estar  aqui, se precisar a gente vai estar 

junto com o grupo”, mas a Seleção é uma coisa muito diferente, é diferente de tudo, só 

você estando lá para você poder sentir a alegria das vitórias, a tristeza da derrota, e para 

mim era importante eu poder participar. E surgiu essa chance de jogar contra a Polônia, 

então para mim foi importantíssimo, porque assim nós ficamos, os dois, meu pai e eu, 

tendo essa possibilidade de estar indo para a Copa do Mundo, era também um desejo 
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que eu tinha, me esforcei muito para poder merecer isso, então foi uma coisa que eu 

consegui também no esporte. 

 

B. B. – E seu pai foi próximo a você nesse momento? Ele te acompanhava, ele ia para 

os estádios te assistir, como era a reação dele quando ele soube que você foi convocado? 

Ele acompanhava isso muito diretamente, ou era mais à distância? 

 

A. G. – Isso aí era uma coisa minha, era uma coisa minha, é claro que meu pai, por 

exemplo, ele vinha muito para cá, ele vinha, às vezes, assistir os jogos, mas eles nunca 

saíram do Rio, eles adoravam o Rio. Às vezes meu pai ficava três dias, ficava doido 

para voltar [risos], “vou embora, vou embora”. Mas ele vinha, às vezes, assistir tal, mas 

isso era um desejo, uma coisa que era coisa só minha mesmo. 

 

B. B. – Você falou da Copa de 70, reconstituindo, teve 58 e 62, o bicampeonato, o que 

aconteceu em 66, que o Brasil ali não teve um bom desempenho? E você já tinha 

expectativa de participar dessa Copa, na Inglaterra? 

 

A. G. – Então, em 65 o técnico era o Feola5, ele me convocou, ele convocou eu e o 

Dudu para essa excursão, que nós fizemos para ..., nós jogamos esses três jogos no Rio, 

inclusive nós fomos  titulares, eu e o Dudu, depois jogamos na África, mas na África 

aconteceu uma coisa muito estranha, porque, eu comecei jogando - acho que foi no 

Zaire -, só que nós fizemos três a zero com 20 minutos de jogo, aí o Feola me tirou. Eu 

achei, por exemplo, uma equipe que está, com 20 minutos, ganhar de três a zero, não 

precisa tirar ninguém, está bem tal. Aí colocou o Gerson, e, na verdade, eu achei muito 

estranho, e depois de eu ter saído, aí joguei em Portugal, também ele me tirou no 

primeiro tempo, e depois nunca mais fui convocado. E depois, me parece que foi 

convocado 42 jogadores, inclusive alguns saíram lá na Europa, mas a Seleção não foi 

bem, na Inglaterra foi mal. Perdemos acho que para Portugal. Aquele problema, acho 

que..., não sei se era o Feola ainda como técnico, ou se tinha entrado o Aymoré, não 

tenho certeza, eu só sei que, na verdade, a equipe não conseguiu, não conseguiu ter uma 

equipe que jogasse um bom futebol, parece que foi mais ou menos isso que aconteceu. 
                                                
5 Vicente Feola 
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Muita gente, às vezes muita gente também confunde um pouco, a equipe não foi bem, 

não teve jeito. 

 

B. B. – E 70? 

 

A. G. – 70 já mudou tudo, já o técnico foi o Saldanha, depois o Saldanha saiu, ficou o 

Zagallo, e eles conseguiram colocar, montar um ataque espetacular. Jairzinho, Jair, 

Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. E foi o ataque que deu certo, Clodoaldo no meio do 

campo, então eu acho que 70 a equipe jogou bem, ganhou bem os jogos, foi muito bem. 

 

B. B. – Para você como jogador de destaque, gerava uma frustração não estar atuando 

como titular, não estar participando daquele momento que foi tão glorioso, de um 

tricampeonato, ganhando da forma como foi? 

 

A. G. – Não, eu acho assim, a Seleção é importantíssima, é importantíssimo, por 

exemplo, você poder estar na Seleção do seu país e jogar. Tanto que eu procurava jogar 

bem no Palmeiras para ser lembrado. Mas nunca fui um jogador de ficar chateado, 

triste, porque eu sabia que nós tínhamos grandes jogadores, por exemplo, o Riva, 

Gerson, Dirceu Lopes, nós tínhamos grandes meias, mas eu batalhava para merecer 

estar lá. Se não conseguisse, eu já ia procurar começar tudo de novo. Felizmente eu 

consegui ir em 74, já estava, em 74, já estava com 32 anos, então para mim era talvez a 

última Copa que eu tinha chance. Mas eu nunca fiquei frustrado, achava que o 

Palmeiras, eu tinha que jogar no Palmeiras, tinha que batalhar, ser titular, fazer o 

melhor, ser campeão, para tentar alguma coisa com a Seleção, é assim que eu fazia. 

 

B. B. – Em nenhum momento você se sentiu injustiçado por um técnico? 

 

A. G. – Não. 

 

B. B. – De ter sido colocado na reserva. 
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A. G. – Nunca, nunca. Nunca culpei técnico, em absoluto. Eu acho que, o que nós 

tínhamos eram grandes meias. Eu comecei lá no Bangu com o Gerson, ele jogava no 

Flamengo e eu jogava no Bangu. Aqui eu comecei, o Riva também começou nos 

aspirantes, joguei também nos aspirantes aqui, em 62, então nós fomos a carreira toda 

juntos, praticamente, e o Dirceu também, lá no Cruzeiro, um jogador que merecia uma 

oportunidade, nunca teve. Era muito difícil, e dependia muito do técnico, o técnico é 

quem escolhia. É claro que às vezes a Federação poderia ajudar, porque, inclusive, 

falaram para mim, que quando eu fui convocado, o Havelange também falou do meu 

nome. Então às vezes é importante que o presidente fale: “por que não leva o Ademir?”, 

e tal, tudo isso é futebol. Mas nós tivemos uma época de grandes jogadores. 

 

B. B. – Então tinha o Campeonato Paulista, o torneio Rio – São Paulo, Roberto Gomes 

Pedrosa, e nos anos 70 foi criado o Campeonato Nacional de Clubes, em 71, em que o 

Atlético Mineiro foi campeão, depois teve o bicampeonato do Palmeiras em 72\73, a 

segunda academia. Esse momento de transformação, você mencionou o Havelange, 

ditadura militar, havia esse ambiente da ditadura influenciando? Você sentiu alguma 

presença disso no futebol, ou não? 

 

 

A. G. – Eu acho que o que mudou um pouquinho, eu não lembro bem direito, mas me 

parece que o campeonato nacional, ele tinha tantos clubes, e me parece que alguns 

estados, eles construíram alguns estádios, teve o Rei Pelé – inclusive nós jogamos muito 

em Manaus também -, então a mudança parece que foi essa, tínhamos, parece, 20 

clubes, passaram para 40, não tenho certeza. Essa foi uma mudança que..., mudou de 

nome, e para a gente foi muito ruim essa mudança, porque nós vínhamos com alguns 

títulos, e ali parou, e mudou tudo, então houve essa mudança, mas eu não sei se foi boa, 

se foi ruim também, porque se você constrói estádios, se você aumenta o número de 

participantes, eu acho que isso aí não é ruim também. 

 

B. B. – E a convocação em 74 tem a ver com esse momento bom que atravessava o 

Palmeiras, e logo você também, tendo vindo de um bicampeonato nacional, com tantos 

clubes disputando? 
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A. G. – Exato, inclusive, nós fomos com seis jogadores, que então era o elenco que 

vinha jogando bem, e era mais visto, por você ser campeão, tudo isso ajuda em uma 

convocação. Por isso que eu falei para você, o futebol, ele quando tem um conjunto 

bom, uma boa defesa, um bom meio de campo, um ataque, as coisas ficam todas mais 

fáceis. 

 

B. B. – E o fato de o Brasil ter ganho em 70 gerou uma pressão para vocês vencerem em 

74? Como é que foi o ambiente da Seleção em 74? 

 

A. G. – Não. Não gerou pressão, porque, na verdade, em 74 surgiu a equipe da Holanda, 

então era ..., a Alemanha a gente sabia que era forte, e normalmente a Holanda poderia 

ser uma zebra,  e surgiu com grandes jogadores, bom futebol e tal. E nós, pegando a 

Holanda, nós tivemos duas chances claras de gol, para fazer os dois gols primeiro, e não 

fizemos. Então ficou um jogo igual, um jogo difícil, jogo que qualquer um podia 

ganhar, mas nós tivemos a chance, perdemos, e perdemos para uma grande equipe, 

porque, na verdade, eu acho, que a Holanda teve duas grandes chances de ser campeã: lá 

e na Argentina. Na Argentina, a bola bateu na trave, não entrou, aos 44 minutos, mas foi 

realmente jogando um futebol bonito. 

 

B. B. – Nessa partida contra a Holanda, você estava no banco de reservas? 

 

A. G. – Não. 

 

B. B. – Você não estava relacionado? 

 

A. G. – Não, o Zagallo tinha assim um negócio, que ele achava que, jogava os 11, 

ficavam os mesmos no banco, e não mexia não, porque acho que era negócio que ele 

tinha de acreditar, porque era sorte, sei lá tal. Então ele procurava manter sempre os 

mesmos. 

 

B. B. – E aí você não estava nessa lista de reservas? Você assistiu o jogo? 
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A. G. – Lá em cima.  

 

B. B. – Na arquibancada? No estádio? Você foi... 

 

A. G. – Se eu não me engano, nós éramos em 23, e trocava acho que os 11, acho que 

mais cinco ou mais seis, não tenho certeza. Com o goleiro, acho que mais cinco, então 

os outros ficavam assistindo. 

 

B. B. – E dava uma aflição o fato de você estar convocado, você estar no estádio e não 

poder entrar em campo? Gerava algum tipo de...? 

 

A. G. – Não, o grande problema que nós temos, quem não joga, é que, por exemplo, no 

Palmeiras, eu jogava quarta e domingo, então vinha em um ritmo. Chega na Seleção, 

você fica três meses sem jogar, então você fica totalmente fora de ritmo, e o grande 

problema é que se você entra, tem que jogar bem, não pode jogar mal. Então muitas 

vezes as pessoas falam: “é, mas a camisa pesa” [risos], mas é complicado. No clube é 

uma coisa, na Seleção é outra. Acho que o próprio Mirandinha, que quando eu saí ele 

entrou no lugar, o jogador fica muito tempo sem jogar, então você perde ritmo, você 

perde um monte de coisa, e você tem que jogar com jogadores que você nunca jogou, 

então a Seleção ela traz todos esses problemas também para quem não joga, então é 

difícil, torna-se mais difícil. 

 

B. B. – Como é que foi vivenciar, dentro da Seleção, fazendo parte do grupo, uma 

derrota, voltar para o Brasil com o quarto lugar, você ainda jogou a partida da disputa 

pela medalha de bronze, como é que foi esse retorno?  

 

A. G. – O retorno é triste, você perder, você estar junto ali com o grupo, e você ver que 

você poderia ter conseguido, porque as chances apareceram, e a gente não fez o gol, os 

dois gols assim, logo no inicio, mas você perder com uma equipe que tem um grande 

elenco, tem grandes jogadores, você está sabendo que você perdeu um jogo que é o 

esporte. No futebol tanto você pode empatar como você pode perder, não foi uma zebra 
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que aconteceu, você bater, chutar cinco bolas na trave e depois eles darem um ataque e 

fazer um gol, não foi isso, foi realmente um jogo difícil, contra uma grande equipe, e 

que nós não fizemos os gols, e depois as chances não surgiram mais e eles conseguiram 

fazer. Ainda que eu acho que o primeiro gol foi uma bola prensada, que ela subiu, e foi 

um pouco de sorte, mas no futebol tem que ter sorte também [risos]. Então é um 

resultado até normal, de você ter a chance de ganhar e depois não conseguir, mas a 

gente fica triste, fica chateado, porque você fez um trabalho todo, e você podia ter 

chegado a uma final. Também a final você nunca sabe o que vai acontecer, pode ganhar, 

pode perder, mas chegar a final já é uma grande coisa, você trabalha seis meses para 

isso, para tentar chegar à final, ainda equipes como o Brasil, como a Alemanha, como a 

Argentina, a França, sei lá, elas procuram estar ..., o objetivo é chegar na final. 

Tínhamos um elenco que podia ter chegado, mas não aconteceu, então é triste, é chato, 

mas vai fazer o quê? O esporte, você está ali para ganhar e perder, e tem que saber 

ganhar e tem que saber perder também, é importante. 

 

B. B. – Hoje em dia a Seleção é muito cobrada, existe uma cobrança pela vitória, você 

ressaltou o fato de chegar na final, mas no Brasil, até você ser segundo lugar não 

significa muita coisa. Vocês sentiam essa cobrança da imprensa, ou da população com o 

fato de vocês não terem ganho, ou isso foi visto de uma maneira natural, o fato de 

havermos ganho três campeonatos, mas dessa vez não deu? 

 

A. G. – A cobrança existe, a cobrança existe e é muito grande, a pressão também é 

muito grande, isso aí a gente sente a pressão muito grande, porque o Brasil ainda é um 

dos melhores, então ele tem, que estar..., agora, por exemplo, na Copa do Mundo que 

nós vamos ter, nós temos que estar chegando. Não sei direito como é que vai ser feito 

isso, eu também estou achando meio errado deixar o Maracanã para o último jogo, o 

Brasil tinha que jogar três jogos no Maracanã. Já pensou se o Brasil não é finalista, e aí 

não joga no Maracanã?! Mesmo não sendo finalista, é importante que você jogue no 

campo que você tenha esse reconhecimento do gramado, não adianta jogar o Brasil 

aqui, ali, lá. Não, tem que jogar no Maracanã, jogar onde vai ser a final, é 

importantíssimo isso. Agora não sei se até lá muda alguma coisa, mas eu acho que 

é importante você estar familiarizado aonde a gente pensa que vai ser a final. É 
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importante, não pode ser assim, jogar em Minas, jogar não sei aonde, e depois no 

Maracanã. 

 

B. B. – Na Copa de 50, o Brasil jogou uma partida aqui no Pacaembu, mas todas as 

outras foram no Maracanã. 

 

A. G. – É importantíssimo isso, eu acho que tem que ser assim. 

 

B. B. – Copa de 74 você já era um jogador experiente, com 32 anos de idade, como foi 

voltar ao Palmeiras, e esses últimos anos como jogador do Palmeiras, quer dizer, você 

recobrou os ânimos, tinha a mesma gana de jogar? Como é que foi esse período final 

como jogador profissional? 

 

A. G. – Então, aconteceu que, quando nós voltamos, o Palmeiras em 75 mudou 

totalmente, saiu o Leivinha e o Luis Pereira, foram para o Atlético, Dudu parou, o 

Eurico, o Zeca também saíram, ficou o Leão, fiquei eu, o Nei e, o Edu, ficaram só 

quatro. Aí veio o Jorge Mendonça, veio o Toninho, veio o Pires, veio da equipe de 

baixo, o Valdir também, o Ricardo. A equipe mudou, o Dudu começou como técnico, 

mas em 76 nós fomos campeões paulistas, com uma equipe totalmente mudada, com 

alguns jogadores que, Jorge Mendonça vinha jogando muito bem, e em 77 eu parei. Eu 

tive um problema de respiração, secava a garganta, eu tive que parar, mas vinha jogando 

bem, estava jogando bem, estava preparado para deixar o Corinthians mais um ano na 

fila [risos]. Mas aí, em agosto eu tive um problema, não consegui continuar. 

 

B. B. – E esse problema foi um problema que apareceu, respiratório, súbito, você não 

esperava, isso já tinha se manifestado alguma vez? Como é que foi? 

 

A. G. – Esse problema aconteceu lá em Manaus, foi a primeira vez, em 75, nós jogando 

lá em Manaus, eu tive esse problema, no calor muito forte, aconteceu, aí passou. 

Jogamos aqui no Morumbi, em agosto, foi contra um torneio que teve, Palmeiras, 

Santos, Atlético Mineiro, Atlético de Madri e acho que São Paulo. Estava um frio muito 

grande no Morumbi, essa época de agosto, empatou e foi para os pênaltis. E eu fiquei 
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com aquela camisa molhada, esperando para bater o pênalti, aí veio o problema 

novamente. Só que ai começou, de agosto para frente, ele evoluiu e eu não consegui 

jogar mais. Joguei mais uns dois ou três jogos assim, jogava meio tempo, mas não 

consegui jogar mais. Isso foi aos 35 anos. Eu pretendia jogar, até ..., jogava até 78, 79, 

80, acho que até 81 eu jogava, ia chegar a 1200 jogos, porque eu parei com 901 jogos. 

Eu ia fazer o que o Rogério vai fazer agora, passar o Pelé. [risos] 

 

B. B. – Você atuou, então, ao longo de 16 anos pelo Palmeiras, um feito e um fato raro, 

tanto tempo dedicado a um único clube, e essa relação do jogador, do ídolo hoje com o 

clube, está bastante mais esgarçada. Hoje em dia o jogador sai com facilidade, vai jogar 

no clube rival. Você manteve essa identidade..., conseguiu manter essa identidade com 

o Palmeiras. 

 

A. G. – Verdade.  

 

B. B. – Ter parado de maneira, até certo ponto precipitada, te frustrou, te gerou uma 

revolta, e por um problema de saúde? Foi algo que você não esperava, não estava nos 

seus planos, como foi? 

 

A. G. – Eu não esperava, porque eu vinha jogando bem, e estava uma boa equipe 

também, a gente estava jogando, tinha sido campeão em 76, a equipe vinha melhorando, 

mas surgiu e a minha preocupação já foi assim, porque quando surgiu o problema, o 

doutor falou: “Ademir, vai procurar um médico”. Aí eu fui, e o médico falou: “vamos 

fazer uma operação”. Então a gente tinha essa expectativa de operar e voltar, mas ai 

operei em 78, não fiquei bom, depois operei em 80 novamente, também não..., melhorei 

assim para viver, mas não para jogar futebol. Fiquei 20 anos fora do futebol, em 55, 56, 

57 anos que eu comecei a voltar a praticar um pouquinho de esporte, mas foram 20 anos 

que eu fiquei afastado. 

 

B. B. – Em algum momento você vislumbrou a possibilidade de jogar em outro time, de 

jogar em outro país? Isso passou pela sua cabeça, ou chegou a ter convites para isso? 
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A. G. – Então, na verdade, eu tive mais oportunidade de sair quando eu jogava no 

Bangu. No Bangu eu tive outros convites, quando a gente andou pela Europa, 

Sampdoria me convidou, o Barcelona me convidou, o Guarani aqui também me 

convidou. Porque, na verdade, aconteceu assim: eu vim para o Palmeiras porque nós 

fizemos um torneio, aliás, um torneio não, dois jogos, em Campinas, e nós jogamos 

contra a Ponte Preta, na quarta-feira, e jogamos no domingo contra o Guarani. E o 

técnico do Guarani era o Renganeschi, Armando Renganeschi, então ele me indicou 

para o Guarani, e o Bangu não quis vender. E quando..., passaram-se seis meses, ele 

veio para o Palmeiras, e aí ele voltou a indicar meu nome, e o Bangu me vendeu para o 

Palmeiras. Quando eu estava no Bangu, eu tive mais propostas para sair, mas o 

presidente achou que não devia me vender. 

 

C. B. – Antes do Bangu você chegou a fazer um teste no Santos? 

 

A. G. – Fiz teste no Botafogo, fiz teste no Santos, andei bastante [risos]. Inclusive, 

aconteceu o seguinte, uma coisa assim meio..., porque quando eu fui no Bangu, e 

quando eu cheguei, o rapaz, o técnico me reconheceu: -puxa, mas você é o filho do 

Domingos, seu pai é muito amigo meu, joguei com ele, tal e tal”, ai eu fiquei com 

aquilo na cabeça. Eu peguei um dia e falei: “eu vou lá no Botafogo”. E eu peguei o trem 

–  você conhece muito bem ali - , fui lá, desci na Central, peguei o ônibus, fui lá em 

General Severiano. Cheguei lá, entrei com a rapaziada, eles chamaram a gente para ir no 

meio do campo, aí falou: “você, como é seu nome?”, aí eu falei: “Ferreira” - porque 

meu nome é Ademir Ferreira da Silva -. –“Ferreira, então fica lá naquele time”. Quando 

acabou o treino, ele me chamou: “vem cá, você é filho do Domingos?”, falei: “sou tal”. 

Então eu queria ver se eu conseguia passar não tendo o meu pai relacionado [risos], mas 

aí não teve jeito, ele falou: “você é filho do Domingos, vem treinar aqui, vem jogar”. 

Inclusive, eu tenho uma foto em casa – que eles fizeram um jogo amistoso no sábado, lá 

no Botafogo  que eu estou. Mas eu também depois não voltei mais, só fui uma vez lá. E 

no Santos, foi uma passagem muito legal no Santos, porque, eu não tenho certeza se foi 

em 58, eu já jogava no infantil, e o meu pai, um dia ele falou assim: “vamos lá em São 

Paulo, que eu vou te levar no Corinthians, você vai treinar no Corinthians”. A gente 

sempre pegava o “Cometa”,  pegamos o “Cometa” lá, viemos, descemos aqui. Antes de 
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chegar em São Paulo, ele falou: “não vou te levar no Corinthians não, vamos lá em 

Santos”, ele mudou [risos]. –“Tem um amigo meu lá”, que ele lembrou de um amigo 

dele, aí fomos para Santos. Chegamos lá, fomos na casa do amigo dele e tal, aí fomos lá 

na Vila Belmiro. Ai ele falou com um rapaz lá: “Ademir, amanhã você vem treinar”. Fui 

lá e treinei, treinei no Santos, treinei lá mais uma vez, e tal, aí o diretor chamou meu pai, 

falou: “olha, Domingos, tudo bem, o Ademir pode ficar aqui, nós vamos oferecer para o 

Ademir nove mil cruzeiros, naquela época”. Aí meu pai falou: “ah, não, eu quero 13 mil 

cruzeiros”. “Ah, não, não posso”, ficou naquela, nove mil, 13 mil. Aí o rapaz falou, o 

diretor falou: “vou fazer o seguinte então: como o Santos está na Europa, o técnico não 

está aqui – era o Lula6. Deixa o Lula voltar, se o Lula aprovar o Ademir, a gente dá os 

13 mil, se... Vou depender dele, tudo bem?”. Aí eu falei para o meu pai: “pai, vamos 

fazer o seguinte: como agora está na época do carnaval, vamos voltar para o Rio, e 

depois do carnaval a gente volta”, porque eu não queria voltar [risos]. –“Então tudo 

bem, ficou tudo acertado”, para a gente voltar para Bangu, passou o carnaval, aí o 

Bangu contratou o meu pai para ser técnico do infantil, aí nós não voltamos mais. Por 

causa dos nove mil, dos 13 mil, fiquei ganhando dois mil lá [risos], e não saí mais de lá. 

Porque, nessa época, acho que nem era dois mil, porque era infantil, passei a ganhar 

dois mil depois que eu fui para o juvenil. 

 

B. B. – Imagina se você tivesse se encaixado naquele time do Santos! 

 

A. G. – Naquela época jogava, era Durval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas foi 

melhor, porque eu fui campeão no juvenil, eu andei um pouco lá no Bangu, aprendi um 

pouco. É claro que aqui eu ia aprender também muito, estando nessa equipe aí. Mas eu 

acho que, para o meu futebol, foi bom eu vir para o Palmeiras, depois ter um tempo para 

me adaptar. Ainda que lá também na Vila eu teria um tempo para me adaptar, porque lá 

tinha uma grande equipe, não ia ser necessário ter entrado assim rápido. Mas o destino 

quis que a gente começasse lá. 

 

B. B. – E tendo encerrado a carreira de uma maneira um tanto precipitada, embora já 

fosse um jogador experiente, bateu aquele: “e agora, José?”, o que eu vou fazer? Como 
                                                
6 Luís Alonso Pérez 
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muitos jogadores seguiram o caminho de ser treinador, você chegou a pensar essa 

possibilidade? Como é que foi nesse momento, em 77, reconduzir a sua vida não mais 

como atleta? 

 

A. G. – Eu não tive essa chance, porque, o bom é como aconteceu com o Dudu: você 

para de jogar e você dá continuidade. Porque, jogador ou técnico, você tem que estar 

muito bem de saúde, para você estar viajando, treinando, está no sol, está no frio, então 

uma vida que você tem que estar com a saúde boa. Como eu tive esse problema, eu tive 

que me preocupar, na verdade, com outras coisas. A minha preocupação era poder 

voltar a ficar bom para poder viver, o mais importante era isso.  Então o futebol, ele 

ficou para segundo plano. A gente não..., foi uma pena, porque aconteceu, mas às vezes 

eu penso assim: se tivesse acontecido com 25 anos? Então foi bom que aconteceu com 

35 anos. Mas aconteceu, então a gente teve que deixar o futebol de lado. 

 

B. B. – Do ponto de vista financeiro, você conseguiu estabilidade? Conseguiu viver 

depois disso sem problemas? 

 

A. G. – Podemos parar um pouquinho? Vou ter que tossir, vou lá no banheiro. [pausa] 

 

 

B. B. – Do ponto de vista financeiro, a partir desse momento, você já tinha estabilidade, 

foi possível viver sem o trabalho do futebol, o dinheiro que você ganhou no futebol? 

 

A. G. – O problema do futebol é esse, a gente tem um contrato, você para então você 

termina o seu contrato. Se você está ganhando um valor, você passa a ganhar nada. 

Agora, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito econômica. Tem gente que fala: 

“puxa, Ademir, você não gasta nada” [risos]. Não sou de gastar mesmo. Então eu 

comprei alguns apartamentos, depois a gente começou a vender apartamento, e naquela 

época, eu tinha uma casa aqui no Pacaembu, e eu tinha trocado nossa casa por um 

apartamento ali na Paraguaçu, mas o apartamento era muito grande, e ele demorou 

muito a ser entregue, depois eu não consegui ficar com o apartamento. Mas, graças a 

Deus, por ser uma pessoa que não sou de jogar dinheiro fora, porque eu acho assim, na 
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minha vida, as coisas..., eu dei muito valor porque a gente trabalhou muito, a gente veio 

de um bairro pequeno, saí de um clube que você vivia tranquilo, fui enfrentar um 

Palmeiras que era trabalho, luta e vencer, então eu sempre dei muito valor as coisas que 

aconteceram, as dificuldades que a gente teve, então até hoje, por exemplo, eu tenho 

muitos convites para estar participando de jogos, e nesses jogos sempre a gente ganha 

alguma coisa, então é tudo muito difícil. Eu tinha os apartamentos, a gente teve que 

vender, fazendo outras coisas, uma coisa que depois também eu continuei, porque a 

gente para se aposentar, tem que pagar durante trinta e poucos anos, então eu comecei a 

trabalhar com escola de futebol, aí comecei a trabalhar em algumas empresas de vendas, 

para a gente conseguir mais 10 anos para a gente poder se aposentar. Então tudo isso eu 

fui fazendo para a gente ter alguma coisa, o importante é você não ficar parado. Mas é 

claro, se você ganha um valor e você para de ganhar, as dificuldades normalmente vem. 

Mas eu, graças a Deus, estou fazendo 50 anos de São Paulo agora, continuo 

trabalhando, continuo vivendo aqui, a gente tem só que agradecer a Deus por tudo que 

aconteceu. 

 

B. B. – Você casou, teve filhos? 

 

A. G. – Casei uma vez, casei duas vezes, não quero acho que ir para a terceira não, 

porque depois você tem que dar muita pensão [risos]. Tenho dois filhos, tenho uma 

menina, tenho uma netinha de cinco anos, então estamos aí na luta. 

 

B. B. – Algum dos filhos quis seguir a carreira do avô e do pai? 

 

A. G. – Eu tenho um filho de 21 anos, a gente está tentando ver se ele continua a 

carreira do avô e do pai. Joga lá na frente, atacante, vamos ver se a gente consegue 

continuar. Mas é muito sofrimento [risos], acho que meu pai sofreu muito também 

quando ia torcer para mim. 

 

B. B. – Completar a linha, um zagueiro, um meio de campo, agora um atacante. [risos] 

 

A. G. – Exatamente, é isso que a gente pretende. 
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B. B. – Ademir, em 2004 você se candidatou a vereador. 

 

A. G. – Vereador. 

 

B. B. – Como foi que surgiu essa ideia? A política estava nos seus planos, você se 

interessa, se interessou por política, como é que...? 

 

A. G. – Não não, eu nunca me interessei por política, aconteceu assim, foi um acaso, na 

verdade. Porque eu tinha amizade com o Aldo Rebelo, e ele algumas vezes me pediu 

para ajudá-lo em campanhas, assim em campo de futebol, às vezes tinha uns jogos, e 

tinha que entregar uma taça para o time campeão, eu ia com ele, ajudava ele em 

algumas coisas. E conversando com ele, eu tinha falado com ele que eu queria montar 

uma escola de futebol. Ele falou: “Ademir, faz o seguinte: se filia ao partido, porque aí é 

mais fácil de eu poder estar te ajudando”. A ideia era, na verdade, seguir o caminho do 

futebol. Eu me filiei ao partido, só que quando eu me filiei ao partido, o Estadão 

colocou que eu era candidato. Eles entenderam errado. Eu só me filiei, eles colocaram 

que eu era candidato. E quando eu cheguei nos lugares assim, o pessoal: “puxa, Ademir, 

você é candidato”, e eu não estava entendendo nada [risos]. “Não, mas você é candidato 

a vereador, vou votar em você”. Aí ele falou para mim: “Ademir, já que está 

acontecendo esse negócio de você ser candidato, porque você não se candidata 

mesmo?”. E como nós tínhamos a Nadia Campeão, que era a pessoa que eles queriam 

que eu apoiasse, ajudasse, então aconteceu assim: eu fui ajudá-la entendeu, só que 

depois eu passei na frente dela, ela ficou em segundo, eu fiquei em primeiro. Então não 

era nem para “mim” ser candidato, nem para “mim” ganhar, então foi uma coincidência 

que aconteceu, e eu fiquei vereador durante quatro anos, muito complicado, muito 

difícil, porque na verdade eu sempre fui jogador de futebol, mas a gente aprendeu 

alguma coisa, assimilou alguma coisa. E eu fiquei no partido, depois mudei de partido, 

mas foi uma experiência boa, eu acho que, para a gente que vive aqui em São Paulo, o 

importante seria estar no futebol, estar no..., de alguma forma ajudando. Mas como as 

portas se fecharam no futebol, a gente teve que partir para outras coisas. Teve pessoas 

que quiseram ajudar, mas a política realmente foi uma coisa que realmente aconteceu 



Transcrição                                                                                        

 

 44 

assim sem..., não era uma coisa que a gente esperava, que a gente batalhou, foi uma 

coincidência, realmente. 

 

B. B. – Pretende continuar, ou o seu ciclo se encerrou na política? 

 

A. G. – Então, na verdade, assim, eu estou em um partido agora, no PR7, e eles estão me 

convidando para ir lá conversar, que eles querem que eu seja candidato, mas vamos ver. 

Na verdade não tenho nada contra, nem a favor. Eu aprendi muita coisa, as dificuldades 

são enormes, se eu puder estar no futebol, melhor, se eu tiver que ir para a política..., só 

que, assim, eu acho que quando você entra em uma coisa, você tem que lutar, batalhar, 

trabalhar, porque não é fácil você conseguir vencer. A gente tem que entrar, pelo menos, 

para tentar vencer. 

 

B. B. – Você falou que no PC do B foi o Aldo Rebelo.  

 

A. G. – Aldo Rebelo. 

 

B. B. – No PR quem que te levou, porque você escolheu esse novo partido? 

 

A. G. – No PR foi assim, porque quando eu cheguei lá, o PR tinha quatro vereadores, e 

você estar junto já é difícil, sozinho é mais complicado ainda. Aí eles me convidaram e 

eu fiquei junto com o pessoal do PR, não era mais um, eram cinco. Hoje eles também 

estão em cinco, você estando com o pessoal lá, as coisas ficam mais simples,  quer dizer 

é tudo muito complicado, mas você tendo pessoas que possam te orientar, te ajudar, fica 

mais fácil. E se o partido apoiar e também ajudar, porque você, financeiramente, tem 

que ter um apoio, porque São Paulo não parece, mas é muito grande. Tem palmeirense, 

corintiano, tem são paulino, tem tudo aqui, todo tipo de torcedores. Mas o importante é 

isso, que as pessoas, na verdade tem um carinho muito grande por mim, mas é como eu 

falei para você, o futebol é o que a gente sabe fazer de melhor, mas às vezes fica mais 

difícil, dependendo de uma certa idade, para estar no futebol, e a gente tem que 

continuar trabalhando. 
                                                
7 Partido da Republica 
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B. B. – Ademir, foi feito recentemente um livro sobre a sua vida, uma biografia, e 

também um filme.  Como é que foi isso para você, ter um filme sobre a sua trajetória e 

um livro? Foi algo especial? Como é que surgiu essa ideia, você aceitou? Conta um 

pouco. 

 

A. G. – Então, foram ideias, porque pessoas ligadas ao Palmeiras, primeiro nós fizemos 

o livro, só que existe sempre alguma coisa, tanto no livro quanto no DVD, a gente fica 

meio restrito a algumas coisas, você quer fazer de um jeito, e o autor, ele vê de uma 

maneira e eu vejo de outra. Então nós fizemos o livro, não foi do jeito que eu queria, 

nós fizemos o DVD, não foi do jeito que eu queria, mas foi feito, foi legal, eu acho que 

foi bom. O livro, por exemplo, a gente, no dia que foi lançado, no Palmeiras, eu cheguei 

lá eram seis horas da tarde, e quando eu cheguei para ver onde eu ia ficar, chegou um 

rapaz e falou: “Ademir, eu quero ser o primeiro” [risos]. Aí eu sentei, assinei para ele, aí 

já dei o segundo, terceiro, quarto, fiquei ali até onze e meia da noite, sem parar. A fila, 

diz que a fila ia lá longe ia lá longe. –Ademir, assina mais rápido aí que a fila está 

grande” [risos]. Eu falei: “não consigo assinar mais rápido”. Então foi um carinho muito 

grande das pessoas. Depois eu andei bastante no interior também, a gente vendeu 

bastantes livros, com DVD também, o DVD, por exemplo, às vezes tem alguns jogos 

que o pessoal me convida, por exemplo, nesse jogo Palmeiras e Vasco, eu estava aqui, 

vim com um rapaz que veio com alguns torcedores, e a gente bate fotos, e esse rapaz 

falou: “você tem algum DVD?” eu falei: “tenho dois em casa”. Aí ele foi comprar, não 

achou, porque tinha terminado, eu dei os meus dois para ele, e falei: “agora, assim que 

chegar os DVDs, eu vou pegar e vou te dar”, a gente compra aqui em um lugar, mas 

sempre chega às vezes 100, 120, e passa dois, três meses acaba. O pessoal compra, a 

procura é muito grande, isso é muito gratificante, muito legal. 

 

B. B. – Agora a gente passa para as considerações finais. 

 

A. G. – Está bom.  
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[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

C. B. – Ademir, eu queria perguntar para você: um momento muito marcante na sua 

carreira, um gol muito importante, alguma coisa que você tenha muito viva na memória. 

 

A. G. – Olha são muitos momentos marcantes, eu acho que aquele momento que eu 

joguei pela primeira vez no Maracanã, ainda no juvenil, as viagens que eu fiz, tanto aqui 

para a América do Sul, para a América do Norte, Europa, aqui o Brasil, conhecer o 

Brasil, que a gente nunca tinha tido essa chance. A vinda para o Palmeiras, que eu acho 

foi, foi muito..., foi uma coisa que eu não esperava, que assustou todos nós também. Ter 

sido campeão paulista pela primeira vez aqui nesse Pacaembu, em 63, a passagem pela 

Copa do Mundo na Alemanha, foram momentos assim espetaculares. 

 

B. B. – Para terminar, a gente pediria que você comentasse um pouco sobre a Seleção 

Brasileira, já que a Copa do Mundo vai ser realizada no Brasil, daqui a dois anos 

praticamente, em breve, um pouco como você viu a Seleção Brasileira desde o período 

que você terminou, a sua última participação, e como você está vendo esse cenário do 

Brasil como sede desse mega evento, e especificamente o desempenho da Seleção 

Brasileira em 2014. 

 

A. G. – Acho que tudo que a gente viveu, eu acho que houve um progresso muito 

grande, acho que melhorou muito, tanto os campos, os estádios, as chuteiras, as bolas, 

acho que tudo melhorou, deu uma melhorada muito boa. Os próprios jogadores hoje, 

eles tem essa condição de sair do Brasil para a Europa, eu acho que houve um progresso 

muito grande. Agora, Seleção, falar em Seleção, eu acho que o Mano8 ainda tem um 

tempo para ele achar os titulares. Eu acho que ainda é o inicio, ele está testando muita 

gente, ele vai ter um tempo para encontrar o melhor goleiro, o melhor atacante, o  

artilheiro, a defesa. Eu acho que ainda ele não conseguiu esses 11 jogadores. Fácil não 

é, é complicado, mas ele tem que ir devagarzinho.Achando bom..., o Neymar é titular, o 

Ganso é titular, o tal jogador é titular, ele tem que ir encontrando esses 11 jogadores, 
                                                
8 Mano Menezes, técnico da Seleção Brasileira desde 2010 



Transcrição                                                                                        

 

 47 

porque quando você tem 11 jogadores titulares, quando o jogador se sente titular, ele 

passa a ter mais confiança, eles começam a ter um entrosamento melhor, então talvez 

dure ainda mais um ano, não sei quanto tempo vai durar, a gente não sabe se ainda vai 

ser o Mano o técnico, mas o técnico, o mais importante é ele conseguir achar esse 11 

jogadores, dar essa condição para eles, para eles começarem a ter confiança, para a 

gente chegar na época da Copa, esses jogadores sentindo que eles tem essa 

responsabilidade, e que um vai poder ajudar o outro, eu acho que essa é a grande 

dificuldade do nosso país. Acho que a Itália ou a França, eles tem menos jogadores, 

então eles podem montar uma equipe mais fácil, nós aqui temos essa dificuldade, a 

gente não sabe se o Ganso vai estar como a gente gostaria, então tem todos esses 

problemas. Mas é importante que o técnico chegue, talvez seis meses antes da Copa, ele 

ter uma equipe titular. 

 

B. B. – Tem algum jogador que desempenha a sua função que você gosta, desde que 

você encerrou a carreira? 

 

A. G. – É diferente, porque, hoje em dia, a minha função, por exemplo, é normal que os 

jogadores técnicos, eles joguem do meio de campo para frente, e na nossa época não, 

nós tínhamos que voltar lá atrás, porque só tinha um volante. Então é diferente, hoje já 

se joga com dois volantes, então o meia não precisa voltar tanto.Mas eu acho que..., o 

futebol hoje não tem mais pontas, existe uma outra maneira de jogar, mas nós temos, o 

importante é você ter jogadores técnicos que possam, como o Ganso, chegar nos 

colegas, tocar essa bola, ver a possibilidade de ir lá também fazer gol, que eu acho que o 

gol é importantíssimo, mesmo para o jogador que é meia, e estar municiando o 

centroavante, porque o centroavante depende muito de quem toca a bola, quando toca 

certo. Eu acho que nós estamos no caminho certo, o importante é ter esses 11 melhores, 

que é complicado de achar. 

 

B. B. – Ademir, chegamos ao final do nosso depoimento, queremos te agradecer 

imensamente por essa oportunidade, esse privilégio de ouvi-lo, e estamos felizes que 

vamos contribuir para que o Centro de Referências do Futebol, aqui do Museu do 
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Futebol, tenha no seu acervo a sua história, e contada  a partir das suas lembranças. 

Então muito obrigado. 

 

A. G. – Eu que agradeço essa oportunidade, a gente tem muito que ir ao Museu, ver as 

coisas, poder estar aqui com vocês é um orgulho muito grande, muito obrigado. 

 

 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 


