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Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: Joel Camargo 

Local da entrevista: Memorial do Santos Futebol Clube, Santos - SP 

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

Florenzano (Museu do Futebol) 

Câmera: Thiago Monteiro 

Duração: 1h 21min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista: 29 de julho de 2012 
 
1º Bloco: Origens; a relação com o futebol; a atuação na Associação Atlética 
Portuguesa (Portuguesa Santista) durante a juventude; o time do Santos Futebol Clube 
em sua juventude; futebolistas ilustres do Santos; referências no time do Santos. 
 

2º Bloco: A entrada no Santos; a afirmação enquanto jogador profissional titular; a 
profissionalização no futebol; a disputa da Taça das Nações em 1964; a atuação de 
Edison Arantes do Nascimento (Pelé) no Santos. 
 

3º Bloco: O apelido “açucareiro”; a excursão com a Seleção Brasileira em 1968; a 
questão da queda do João Saldanha da posição de treinador da Seleção Brasileira; as 
convocações realizadas por Saldanha; a mudança de Saldanha para o Mário Jorge 
Lobo Zagallo; motivos por não jogar como titular na Copa do Mundo de 1970. 
 

4º Bloco: A preparação física e a conquista do título na Copa de 1970; o treinamento 
para a Copa de 1970; a figura de Pelé na Copa de 1970; a rigidez do treinamento; a 
imprensa e o contato com os jogadores durante a concentração; os jogos mais 
importantes para a conquista da autoconfiança da equipe brasileira em 1970. 
 

5º bloco: Os esquemas táticos dos times; a posição de quarto zagueiro; os estilos de 
jogo em sua época e na atualidade; a necessidade de renovação do futebol nacional. 
 

6º Bloco: A relação entre jogador e técnico na Copa de 1970; a recepção da Seleção 
Brasileira de 1970; o entusiasmo da torcida mexicana com a Seleção Brasileira. 
 

7º Bloco: A recepção do time do Santos nas excursões realizadas na América latina; 
as excursões realizadas com o time do Santos; o entusiasmo das torcidas 
internacionais com o Santos; a representatividade da figura de Pelé nas excursões 
internacionais; o milésimo gol do Pelé; os confrontos do Santos com outros times. 
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8º Bloco: Os jogos disputados pelo Santos após a volta da Copa de 1970; a passagem 
por outras equipes; a aposentadoria; a falta de espaços como a carreira de técnicos e 
comentaristas para ex-futebolistas; as expectativas para a Copa do Mundo de 2014. 
 

 


