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Sumário: Paula Moura 

Nome do entrevistado: Jair Marinho de Oliveira 

Local da entrevista: São Paulo - SP  

Entrevistadores: Bernardo Buarque de Hollanda (B.H); Felipe dos Santos Souza 

(F.S). 

Duração: 1h23min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista: 20 de agosto de 2012 
 
1º Bloco: A infância em Santo Antônio de Pádua; os jogadores de futebol nascidos 
em sua cidade Natal; a meta de ser jogador de futebol; o apoio da família; a 
experiência treinando jogadores de futebol; a paixão pelo Fluminense Football Club; 
o histórico dos clubes que passou; o seu estilo como lateral; a ida para a Seleção 
Brasileira aos 15 anos; lembranças das Copas do Mundo de 1950, 1954 e 1958. 
 
2º Bloco: O aprendizado de observar outros jogadores em campo; os jogadores 
ilustres de seu tempo; a meta de jogar na Seleção Brasileira; o excesso de preparação 
física na atualidade; a preocupação com a Seleção Brasileira para a Copa de 2014; a 
fama aristocrata do Fluminense; a decisão de morar em Niterói após a contratação do 
Fluminense; a amizade com Altair Gomes de Figueiredo. 
 
3º Bloco: A boa recepção no Sport Club Corinthians Paulista (1965); a convocação 
para a Taça Oswaldo Cruz e Taça Bernardo O'Higgins (1961) e a experiência inicial 
na Seleção Brasileira; a Seleção Brasileira de 1958; a convocação para a Copa do 
Mundo de 1962, como reserva do jogador Djalma Santos. 
 
4º Bloco: A influência dos jogadores da Seleção de 1958 na Copa de 1962; os jogos 
da primeira fase da Copa de 1962; o aprendizado com Manuel Francisco dos Santos 
(Garrincha); a autoconfiança do time brasileiro na semifinal contra o Chile; a 
comemoração de cinquenta anos da Copa do Mundo de 1962 com os ex-jogadores da 
seleção da Tchecoslováquia (2012); as lembranças da chegada aos Brasil após a 
vitória da Copa do Mundo de 1962. 
 
5º bloco: A saída do Fluminense (1963) e a ida para o Corinthians (1965); a gratidão 
pelo reconhecimento obtido no Corinthians; a posição de capitão no Corinthians; a 
passagem pela Associação Portuguesa de Desportos (1964 – 1965); o bom trabalho 
feito no Corinthians (1965 – 1967); os companheiros da Portuguesa que indicou para 
o time do Corinthians. 
 
6º Bloco: As excursões pelo Brasil durante o período no Fluminense (1956 – 1963); 
regiões Norte e Nordeste; a ida para os Estados Unidos; a ida para o México; o 
passeio de camelo no Egito; a temporada no Club de Regatas Vasco da Gama (1967); 
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o treinado Gentil Alves Cardoso; o encerramento da carreira em 1970, no Campo 
Grande Atlético Clube.  
 
7º Bloco: O período treinando jogadores mirim e pré-mirim; os jogadores formados 
no seu centro esportivo; a dificuldade de ser formar jogadores de futebol na 
atualidade, devido à falta de investimentos dos grandes clubes; as qualidades de um 
bom treinador; a importância dada ao treinamento físico, sobre o treinamento técnico; 
críticas ao treinamento da Seleção Brasileira. 
 
 


