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Sumário: Thais Blank 

Nome do entrevistado: Djalma Santos 

Local da entrevista: Uberaba, Minas Gerais 

Entrevistadores: Bernardo Buarque (CPDOC/FGV) e Daniela Alfonsín (Museu do 

Futebol) 

Câmera: Alessandro Romualdo dos Santos 

Duração: 2h 28min 

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

de entrevistas em História Oral. 

 

Entrevista: 17. 07.2011 

 

1º bloco: Memórias da infância em São Paulo; a origem dos pais e dos avós; ida aos 
clubes para treinar com os garotos; primeiro treino no clube da Portuguesa; a necessidade 
de conciliar o trabalho e o treino de futebol.  

2º bloco: A relação com o futebol na infância; os anos como jogador do clube da 
Portuguesa; o trabalho na fábrica de sapato; os companheiros da Portuguesa.  

3º bloco: Atuação como jogador de futebol na década de 1950; a primeira partida na 
Portuguesa como profissional, em 1947; venda de seu passe para o Palmeiras;  o 
preconceito racial no futebol; o sonho de um dia jogar na Copa do Mundo.  

4º bloco: As Copas do Mundo de 1950 e 1954; a responsabilidade dos dirigentes na 
derrota da Copa do Mundo de 1950; a atuação dos dirigentes na Copa de 1954; partida 
disputada entre Brasil e Turquia em 1954; relação entre jogadores e dirigentes.  

5º bloco: Copa do Mundo de 1958; a diferença na postura dos dirigentes; a convocação 
para participar da primeira Copa do Mundo em 1954; atuação no time da Portuguesa; 
mudança de posição do meio de campo para lateral direita; a rotina de treinos na 
Portuguesa e na seleção brasileira.  

6º bloco: Balanço da Copa de 1954 na Suíça; a preparação no Brasil para a Copa; a 
influência do técnico Alfredo Moreira Júnior (Zezé Moreira); os motivos que levaram a 
derrota na Copa.  
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7º bloco: A partida da seleção brasileira contra a Jugoslávia; as causas da derrota de 
1954; partida contra a Hungria; campeonato da Copa América; rivalidades Argentina, 
Brasil e Uruguai.  

8º bloco: Volta para a Portuguesa; passagem para o Palmeiras; os primeiros anos como 
jogador no Palmeiras; atividades nas horas de lazer; as amizades no clube.  

9º bloco: A cidade de São Paulo nos anos 1950; fechamento da sua escolinha de futebol; 
o fim da Copa de 1958; a volta para casa; a festa da vitória.  

10º bloco: Atuação na Copa de 1958 na Suécia; a preparação para a Copa; a entrada do 
treinador Vicente Feola; saída da Copa do jogador De Sordi; entrada de Djalma para 
substituir De Sordi; Alemanha, a seleção favorita da Copa; substituições ao longo da 
Copa.  

11º bloco: A semifinal da Copa de 1958 contra a França e a final contra a Suécia; a 
importância do preparador físico Paulo Amaral; a preparação para a final; a festa de 
recepção dos campeões no Brasil; encontro com o presidente Juscelino Kubitschek.  

12º bloco: A vida depois da Copa de 1958; o casamento e o nascimento dos filhos; 
viagem para Bolívia e Peru para trabalhar como técnico; atuação no Palmeiras; a relação 
com os dirigentes e a torcida do Palmeiras; conquista da Taça Brasil em 1960; conquista 
do título de vice-campeão na Copa Libertadores.  

13º bloco: A Copa de 1962 no Chile; saída do jogador Pelé e entrada de Amarildo; 
atuação de Djalma como titular em todas as partidas; o técnico Aymoré Moreira; o 
reserva lateral Arati.  

14º bloco: Atuação nos anos 1960; convite para jogar em times estrangeiros como  o 
Lazio, da Itália, e o River Plate, da Argentina; o período áureo do Palmeiras que fez com 
que recebesse o apelido de “Academia”; os dirigentes da Copa de 1966.  

15º bloco: Copa de 1966 na Inglaterra; jogo de estreia contra a Bulgária; a derrota na 
Copa e volta para casa; o deslumbramento dos novos jogadores de futebol.  

16º bloco: Saída do Palmeiras e entrada no Atlético Paranaense;; experiência como 
técnico de futebol no Atlético Paranaense, na Bolívia e no Peru.  

17º bloco: Expectativas para 2014.  


