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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome do entrevistado: Sebastião Miranda da Silva Filho  

Local da entrevista: São José do Rio Preto – São Paulo 

Entrevistadores: Bernardo Buarque de Hollanda (CPDOC/FGV)  

Câmera: Thiago Monteiro 

Duração: 1h 57min 

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

acervo de entrevistas em História Oral. 

 
Entrevista: 6 de junho 2012 
 
1º Bloco: A atuação do pai como jogador de futebol na região do interior paulista; a 
família; os clubes de futebol da juventude.    
 
2º Bloco: O início no América Futebol Clube, de São José do Rio Preto-SP; os jogos 
pelo América contra os principais times de São Paulo; a participação no time da 
seleção paulista.    
 
3º Bloco: O primeiro contrato profissional com o Sport Club Corinthians Paulista;  o 
esquema de jogo da época; a rotina de treinamento; o momento de crise do 
Corinthians; lembranças da Copa do Mundo de 1970; excursões com o time do 
Corinthians.   
 
4º Bloco: A ida para o São Paulo Futebol Clube; a fratura na perna em 1974; o 
ambiente no São Paulo.  
 
5º Bloco: A afirmação como titular no São Paulo; o contato com outros jogadores; o 
treinador do São Paulo na época, José Poy.   
 
6º Bloco: A convocação para a Copa do Mundo de 1974; o bom ambiente dentro da 
seleção; a decepção após a eliminação d Copa.  
 
7º Bloco: O receio de atentados terroristas durante a Copa; os jogos da Copa; a 
derrota para a Holanda; a pressão sobre a seleção brasileira devido ao seu favoritismo; 
a derrota para a Polônia na disputa pelo terceiro lugar.  
 
8º Bloco: O bom proveito da Copa do Mundo, apesar da derrota; a disputa da Copa 
Libertadores de 1974, pelo São Paulo; a grave fratura na perna no jogo contra o 
America –SP; o apoio do São Paulo durante sua recuperação; o retorno ao futebol 
após dois anos sem jogar e a conquista do campeonato brasileiro de 1978, pelo 
tricolor paulista.    
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9º Bloco: A transferência para o Tampa Bay, time dos Estados Unidos; a mudança 
com a família para os EUA; a relação com os outros jogadores; episódio de tensão 
racial que sua mulher vivenciou quando estavam no estado do Tenessse; a passagem 
pela Universidad Antónoma de Nuevo León, os Tigres, clube do México.   
 
10º Bloco: A decisão de não ir jogar no Chile devido aos tremores de terra recorrentes 
no país; a ida para o Atlético Clube Goianiense; a escolha dos filhos em também 
seguir a carreira futebolística; a Copa de 1978, que ocorreu enquanto ainda estava nos 
EUA; a Copa de 1982.  
 
11º Bloco: O relacionamento com as torcidas dos clubes por qual passou; a 
experiência de morar em Goiânia e posteriormente em Taubaté; os clubes do final da 
carreira; a administração financeira dos seus ganhos como jogador.     
 
12º Bloco: O convite para ser treinador das categorias de base do Corinthians;  o 
período da democracia corinthiana; o estilo como treinador; clubes marcantes em sua 
atuação como técnico.     
 
13º Bloco: A formação em Educação Física; a importância da integridade de 
comportamento para um técnico; o acompanhamento do futebol atual; expectativas 
para a Copa do Mundo de 2014.  
 


