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Sumário: Thais Blank 

Nome do entrevistado: Amarildo Tavares da Silveira 

Local da entrevista: CPDOC/FGV, Rio de Janeiro 

Entrevistadores: Bernardo Buarque de Hollanda (CPDOC/FGV) e Carlos 

Eduardo Sarmento (CPDOC/FGV)  

Câmera: Bernardo Bertolotti 

Duração: 2h 43min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 

Sumário de vídeo  
 

Entrevista: 15 de julho de 2011 

 
1º Bloco: A infância em Campos, a trajetória do pai como jogador de futebol em 
Campos; a trajetória dos irmãos e a relação com o futebol; os jogadores de Campos.  
 
2º Bloco: O futebol em Campos; a tradição de escutar os jogos pelo rádio; os grandes 
ídolos do futebol na juventude; a ambição de se tornar um grande jogador; a demissão 
do Clube de Regatas do Flamengo; os anos de serviço militar ; atuação como jogador 
de futebol no exército.  
 
3ª Bloco: A Copa do Mundo de 1950; a comoção da população em Campos com a 
derrota final; análise da jogada de Barbosa em 1950; A Copa de 1954; os times da 
Hungria e Alemanha; a falta de auto-estima do time brasileiro.  
 
4º Bloco: Passagem pelo Clube de Regatas do Flamengo; a transferência do Esporte 
Clube de Goitacases para o Flamengo; a importância do Clube do Botafogo em sua 
carreira; a relação com o Fleitas Solich, treinador do Flamengo.  
 
5º Bloco: Copa do Mundo de 1958; a alegria da conquista do título; entrada no 
Botafogo em julho de 1958; contratação como profissional e valores de salários;  
motivos de saída do Flamengo; o preparador físico Paulo Amaral.  
 
6º Bloco: A relação com os jogadores do Botafogo; o respeito e admiração pelos 
veteranos; Zagalo; Mané Garrincha; o primeiro jogo no estádio do Maracanã, no Rio 
de Janeiro; o jogo de Milan e Santos em 1963 no Maracanã, o falecimento do pai em 
1964.  
 
7º Bloco:  Primeira convocação para a Seleção Brasileira, em 1961; disputa da Copa 
Roca, em 1960; rivalidades entre os times do Brasil; Paraguai e Uruguai; a partida no 
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campeonato ao lado de Pelé; a responsabilidade de substituir de Pelé na Copa de 1962 
na partida contra a Espanha 
 
8º Bloco: Volta ao Brasil depois da Copa de 1962; o apelido dado à Amarildo por 
Nelson Rodrigues: “o pocesso”; a decisão de encerrar a carreira como jogador e virar 
técnico.   
 
9º Bloco: Contratação pelo A.C Milan; a venda de Amarildo pelo Botafogo; a 
estrutura do Milan; adaptação na Itália; participação de campeonatos como jogador do 
Milan; o título conquistado na Copa Itália como jogador do Milan.  
 
10º Bloco: Copa do Mundo de 1966; o corte da Seleção Brasileiro devido a uma 
distensão muscular; o terinador Vicente Feola; volta ao Milan; a vida na Itália, 
casamento e nascimento dos filhos.  
 
11º Bloco: A Copa do Mundo de 1970; o terinador João Saldanha; a briga de João 
Saldanha com Pelé; a experiência de assistir a final da Copa de 1970 na Itália; o estilo 
de jogo dos times do Brasil e Itália.  
 
12º Bloco: Encerramento da carreira no Vasco na década de 1970; a decisão de parar 
de jogar aos 34 anos; a Copa do Mundo de 1974; a partida final entre Alemanha e 
Holanda; período como treinador nos Emirados Árabes.  
 
13º Bloco: A experiência como treinador; preparação na Itália para ser treinador; 
atuação como treinador no time Esperance na Tunísia e nos Emirados Árabes; a 
adaptação com as línguas e a cultura desses países.  
 
14ª Bloco: Expectativas para a Copa do Mundo de 2014.  
 
	  


