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Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: José Macia 

Local da entrevista: Museu do Futebol, São Paulo 

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

Futebol) 

Câmera: Théo Ortega e Fernando Herculiani 

Duração: 2h 38min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista:  
 
1º Bloco: Origens familiares; a infância em São Vicente, São Paulo; o teste para o 
Santos Futebol Clube; a apreciação pelo futebol. 
 
2º Bloco: Os primeiros jogos de futebol em campos de rua, em São Vicente; 
memórias da infância; a proximidade familiar com a Espanha; aceitação da família 
em relação a profissão de futebolista. 
 
3º Bloco: Ídolos do futebol; acompanhamento do futebol durante a infância; a 
vocação para atacante; a ida para a equipe titular do Santos Futebol Clube. 
 
4º Bloco: A relação dos estudos com a profissão de jogador de futebol; a 
profissionalização da carreira; a criação do Clube Recreativo Continental, em São 
Vicente; a atuação no Continental; o treino na Associação Atlética Portuguesa de 
Santos. 
 
5º Bloco: Lembranças sobre a Copa do Mundo de 1954; os primeiros títulos pelo 
Santos; o Clube Continental na atualidade. 
 
6º Bloco: A primeira convocação para jogar na Copa do Mundo; a 
internacionalização da carreira; a rotina após a entrada como titular da Seleção 
Brasileira; o fim da carreira como jogador profissional do Santos; a profissão de 
treinador das equipes de base do Santos; 
 
7º Bloco:  A Copa do Mundo de 1958; a contusão na Copa da Suécia que 
impossibilitou a sua participação; a Copa de 1962 e a participação de Garrincha; a 
segunda contusão na Copa de 1962. 
 
8º Bloco: O retorno da Copa de 1958; a carreira no Santos pós 1958; a presença da 
figura do Pelé no Santos; as expedições internacionais do Santos. 
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9º Bloco: A atuação de Pelé no Santos; a relação de amizade com Pelé; o casamento 
com Lélia Macia (Dona Lélia). 
 
10º Bloco: O Campeonato de Futebol Sul Americano de 1959; a excursão do Santos 
para os Estados Unidos da América em 1968; o convite para jogar Futebol 
Americano. 
 
11º Bloco: A aprendizagem com as táticas de outras seleções; a posição de artilheiro; 
comparação entre as Copas de 1958 e 1962. 
 
12º Bloco: A platéia da Copa do Mundo de 1962; a participação na Seleção Brasileira 
de 1963; a Copa Roca em 1963; média de gols pela Seleção Brasileira. 
 
13º Bloco: A Lua de mel durante a Copa Libertadores da América, na Argentina; 
momentos de entretenimento nas excursões internacionais; partidas com times 
internacionais; o fim da participação na Seleção Brasileira. 
 
14º Bloco: O bicampeonato conquistado pelo Santos pela Libertadores da América; 
os jogos contra Sport Lisboa e Benfica e Associazione Calcio Milan; o jogo de virada 
da Taça Intercontinental de 1963 contra o Milan. 
 
15º Bloco: A tática ofensiva no futebol; gols marcantes na carreira; a partida marcante 
do Santos contra a Sociedade Esportiva Palmeiras em 1958; a proximidade com o 
jogador Josep Guardiola. 
 
16º Bloco: O posicionamento de ponta esquerda; momentos finais da carreira como 
jogador;  a formação em Educação Física; a experiência como técnico de futebol em 
diversos clubes; a experiência como técnico no Japão. 
 
17º Bloco: O treinamento de jogadores no Japão; a publicação do livro “Bomba de 
Alegria”; o acompanhamento do futebol nos dias de hoje; expectativas em relação a 
Copa do Mundo de 2014; projeções para a atuação da Seleção Brasileira em 2014. 
 


