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Sumário: Paula Moura 

Nome do entrevistado: Jair da Costa 

Local da entrevista: São Paulo – SP - Brasil 

Entrevistadores: Paulo Roberto Fontes e Clarissa Batalha 

Câmera: Thiago Monteiro 

Duração: 1h15 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista: 11 de abril de 2012 
 
1º Bloco: As origens em Santo André, São Paulo; a ida para Osasco aos 8 anos de 
idade; o início no futebol jogando descalço no time do bairro organizado pelo “seu” 
Zé Mota; o início do trabalho na Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários 
(COBRASMA) por intermédio do futebol; a entrada como juvenil na Associação 
Portuguesa de Desportos; a entrada para o time profissional em 1959. 
 

2º Bloco: O início da carreira profissional aos 19 anos de idade; a rápida ascensão na 
carreira de jogador; a convocação para a Seleção Paulista e depois para a Seleção 
Brasileira; a ida para os treinos no trem Osasco x Canidé; a diferença entre a atenção 
dada aos jogadores de futebol pela imprensa da sua época e hoje em dia. 
 

3º Bloco: A convocação para a Seleção Brasileira após o destaque no Campeonato 
Paulista e atuação na Seleção Paulista; a ida para a Copa do Mundo de 1962, no 
Chile, como reserva do Garrincha; o ambiente entre os jogadores; a relação com os 
técnicos; a vitória. 
 
4º Bloco: O convite para jogar no Football Club Internazionale Milano durante os 
treinos em Viña del Mar; a chegada na Itália direto para a concentração em San 
Pellegrino; a marcação de um gol aos dois minutos do jogo de estréia contra o 
Gênova; as diferenças entre o futebol brasileiro e europeu; a convivência com os 
jogadores  
 

5º bloco: O auxílio do Inter aos jogadores brasileiros; o contato com os torcedores 
italianos; o convite para jogar na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra; o pedido de 
dispensa devido a necessidade de fazer uma operação na clavícula; a temporada no 
Associazione Sportiva Roma entre 1967 e 1968; o casamento no Brasil em 1967; o 
filho nascido na Itália; o retorno ao Inter de Milão. 
 

6º Bloco: Os grandes times europeus contra os quais jogou; a rivalidade entre o Inter 
de Milão e o Associazione Calcio Milan; o cobrança da questão tática nos times 
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italianos; os últimos anos e títulos disputados pelo Inter de Milão; os novos jogadores 
da Copa de 1970. 
 

7º Bloco: O amistoso contra o Santos, na Itália, que abriu a oportunidade de voltar a 
jogar no Brasil; o retorno ao Brasil em 1972; a divisão do título do Campeonato 
Paulista de 1973 com a Portuguesa; 
 


