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Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: João Leiva Campos Filho (Leivinha) 

Local da entrevista: Museu do Futebol, São Paulo 

Entrevistadores: Clarissa Batalha (Museu do Futebol/SP) e Fernando Herculiani 

(Museu do Futebol/SP) 

Câmera: Théo Ortega  

Duração: 2h 13min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Sumário de Vídeo 
 
Entrevista: 17 de novembro 2011 
 
1º Bloco: Origens familiares; a infância em Lins, São Paulo; o futebol amador no 
Clube Atlético Linense; a profissionalização precoce na carreira de futebolista. 
 
2º Bloco: A torcida para o Sport Club Corinthians Paulista na infância; o 
posicionamento tático nos jogos na infância; o convite para treinar na Associação 
Portuguesa de Desportos; a entrada como profissional na Portuguesa; a adaptação 
com a cidade de São Paulo. 
 
3º Bloco: Primeiras impressões da cidade de São Paulo; os companheiros de time na 
Portuguesa; a formação no ensino secundário; jogos marcantes na estréia na 
Portuguesa. 
 
4º Bloco: Jogadores influentes na Portuguesa; treinadores de destaque; a orientação 
profissional dos jogadores na época; comparação entre as rotinas de treinamento na 
atualidade e em sua época de jogador. 
 
5º Bloco: Excursões internacionais com a Portuguesa; a propaganda dos jogadores 
brasileiros no exterior. 
 
6º Bloco: A transferência para a Sociedade Esportiva Palmeiras; motivos para a saída 
da Portuguesa; primeiras passagens pela Seleção Brasileira; a adaptação com o 
Palmeiras. 
 
7º Bloco:  A atuação no Campeonato Paulista de 1971; o destaque para o cabeceio em 
sua carreira; os primeiros campeonatos no Palmeiras; conquistas da “segunda 
academia” do Palmeiras; a atuação do técnico Oswaldo Brandão. 
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8º Bloco: A convocação para a Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 1974; a 
rivalidade entre jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo; a posição de 
centroavante na Copa de 1974; a atuação do treinador Mário Zagallo. 
 
9º Bloco: Sensações ao ser convocado para a Copa do Mundo; a concentração e o 
treinamento para a Copa de 1974; a cobertura de imprensa da Copa de 1974. 
 
10º Bloco: O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa de 1974; estímulos para 
jogar na posição de centroavante; a preparação médica da equipe brasileira; a lesão 
que impossibilitou sua atuação em algumas partidas da Copa de 1974. 
 
11º Bloco: O clima desfavorável à Seleção Brasileira da Copa de 1974; o 
acompanhamento dos jogos da Copa de 1974 nas arquibancadas; a disputa pelo 
terceiro lugar na Copa de 1974; a rivalidade entre jogadores do Rio de Janeiro e de 
São Paulo na Seleção de 1974. 
 
12º Bloco: A volta para o Brasil após a Copa de 1974; o convite para o Club Atlético 
de Madrid; diferenças entre o futebol brasileiro e europeu; a adaptação com a cidade 
de Madrid, Espanha. 
 
13º Bloco: A adaptação com os costumes dos jogadores do Atlético de Madrid nas 
concentrações dos jogos; a relação de sua família e do sobrenome Leiva com a 
Espanha; a situação do Atlético de Madrid perante os outros times espanhóis; a 
rivalidade entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid; a relação com a torcida do 
Atlético de Madrid. 
 
14º Bloco: A saída da Espanha e do Atlético de Madrid; a volta para o Brasil e a ida 
para o São Paulo Futebol Clube; a negociação para a transferência para o New York 
Cosmos; a lesão que ocasionou a sua escolha por não continuar na carreira de 
futebolista. 
 
15º Bloco: Rumo profissional após o fim da carreira; a opção por não seguir na 
carreira de treinador de futebol; a relação com o futebol na atualidade; as disputas 
políticas presentes no Palmeiras. 
 
16º Bloco: Posicionamento a respeito da Seleção Brasileira da atualidade; a atuação 
de seu sobrinho Lucas Leiva no futebol atual; expectativas para a Copa do Mundo de 
2014. 
 
 


