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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome do entrevistado: Antônio Wilson Honório (Coutinho) 

Local da entrevista: Museu do Futebol, São Paulo 

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

Futebol) 

Câmera: Marco Dreer e Theo Ortega 

Duração: 1h 49min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista: 21 de julho 2011 
 
1º Bloco: Infância em Piracicaba; a família; a época do colégio; os clubes de futebol 
da redondeza.  
 
2º Bloco: O interesse pelo futebol; jogo entre o XV de Piracicaba e o Santos; a 
relação com o futebol quando era garoto; a origem do apelido “Coutinho”; o 
distanciamento das Copas de 1950 e 1954.      
 
3º Bloco: O início no Santos; o teste para entrar no Santos; a relutância da família em 
aceitar a escolha de se tornar jogador; a mudança para a cidade de Santos.    
 
4º Bloco: A entrada no time principal do Santos; a posição de centroavante; a rotina 
de viagens do Santos.  
 
5º Bloco: Estréia na seleção brasileira; o jogo entre Brasil e Uruguai na Copa 
América de 1959; a experiência de jogar no estádio do Maracanã.    
 
6º Bloco: A convocação para a Copa do Mundo de 1962; a contusão que o deixou 
fora dos jogos; a importância de Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, no 
time; as partidas da primeira fase da Copa. 
 
7º Bloco: O Mundial de 1962, primeira parte; o esquema tático da seleção brasileira; a 
lesão de Edson Arantes Nascimento, o Pelé;  o jogo das quartas de finais contra a 
Inglaterra.  
 
8º Bloco: O Mundial de 1962, segunda parte; a semifinal contra o Chile; o ambiente 
otimista antes da final da Copa; a relação com a imprensa.  
  
9º Bloco: Retorno ao Brasil; a recepção aos jogadores campeões do mundo; a volta 
para Santos; o papel do centroavante no time; centroavantes que admira.   
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10º Bloco: Distanciamento da seleção brasileira; insatisfação com o técnico Aymoré 
Moreira; a Copa do Mundo de 1966.    
 
11º Bloco: Saída do Santos; a temporada no Vitória da Bahia e na Portuguesa de 
Desportos; o retorno ao Santos após o final do empréstimo; a Copa do Mundo de 
1970.  
 
12º Bloco: Passagem pelo Atlas do México e Bangu-RJ; o convite para ir para o 
México; a mudança para o Rio de Janeiro para jogar no Bangu; a experiência como 
treinador do Bonsucesso, em 1992.   
 
13º Bloco: O fim da carreira de jogador; a temporada final no Saad Esporte Clube; a 
relação com o Santos atualmente; expectativas para a Copa do Mundo de 2014.       


