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         O objetivo do meu doutorado é uma análise de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.  

Minha intenção é fazer uma história social deste personagem e compreender porque ele se 

tornou uma figura (inter) nacional. Apesar de ser considerado o maior jogador de todos os 

tempos, o "atleta do século", a figura de Pelé está circundada por controvérsias. Tudo que 

ele fala - desde suas posições políticas até suas opiniões sobre futebol - é colocado em 

suspenso por jogadores, jornalistas e a opinião pública. Aa discussões em torno de Pelé me 

chamam a atenção por ser ele o brasileiro mais conhecido internacionalmente e por sua 

fama como o melhor jogador de futebol de todos os tempos.  Podemos aqui resumir alguns 

fatos de sua vida e seu caminho à fama. Pelé nasceu Edson Arantes do Nascimento a vinte e 

três de outubro de 1940, em Três Corações, no interior de Minas Gerais. Aos dezessete 

anos, foi campeão mundial na Copa do Mundo realizada na Suécia em 1958. Tornou-se 

grande astro do Santos Futebol Clube e atingiu seu ápice na carreira de jogador de futebol, 

conquistando o tri-campeonato mundial no México, em 1970. Quando deixou o futebol, 

Pelé se transformou num homem de negócios bem sucedido e, simultaneamente, numa 

“lenda viva” do futebol no mundo inteiro. Advindo de origem humilde, Pelé alcançou 

sucesso que poucos personagens negros conseguiram: virou ídolo nacional e se transformou 

no "rosto" do Brasil no exterior. 

         Pelé também é reconhecido por ter sido atleta exemplar. Sua trajetória profissional é 

reconhecida como umas das mais corretas do futebol. Nunca se envolveu em escândalos 

com mulheres, bebedeiras ou drogas. Não deixou seu nome ser vinculado a algum produto 

que deixasse dúvidas sobre a imagem de atleta saudável. Certa época existiu uma cachaça 

com o seu nome, mas Pelé pediu que tirasse essa de circulação por ser uma bebida 

alcoólica.1Apesar disto, suas declarações - sejam no campo político, esportivo ou racial - 

sempre reverberaram e continuam levantando polêmica na imprensa de maneira geral. 

Frases como: "nunca sofri racismo", "meu país não tem ditadura militar", entre outras, 

ainda são citadas por vários atores na sociedade, juntas com tais acusações como: "Pelé só 

casa com branca", "Pelé é racista, não quis assumir sua filha negra", "Pelé é preto de alma 

branca" e - talvez pior - "Pelé não entende nada de futebol". 
                                                 
1 Reportagem do Jornal O Globo, Caderno Ela: "Cachaças do Brasil", 27/08/05. A matéria falava das 
variedades de cachaças e sua valorização no mercado e traz referência sobre a cachaça Pelé que só é 
encontrada catálogos da bebida. Foi retirada de circulação a pedido de Pelé. 
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          Dentro deste contexto, meu objetivo é destrinchar este emaranhado de considerações 

sobre Pelé e tentar responder a uma seleção de perguntas que considero como centrais: o 

que faz Pelé ser tão polêmico? Como as questões raciais estão implicadas na trajetória deste 

atleta? Até que ponto a maneira como o racismo ainda se apresenta no Brasil coloca este 

personagem sempre em cheque? Minha intenção é pensar, a partir da trajetória do Pelé 

como figura pública, em diferentes momentos históricos, como as ideologias sobre raça 

vêm conduzindo o imaginário brasileiro até os dias atuais e como este drama social 

construiu e continua elaborando as idéias e conceitos sobre Pelé. 

          Como o antropólogo Carlos Henrique Toledo apontou em seu artigo sobre Pelé2, este 

personagem não se resume em uma única figura. Possui algumas identidades que 

assumiram ao longo do tempo corpo e vida própria. As duas principais - Edson Arantes do 

Nascimento e Pelé - são atores diferentes inseridos no mesmo cenário. O próprio Pelé 

construiu este artifício em que se refere ao Edson e ao Pelé como se fossem duas pessoas 

separadas, e isso foi prontamente incorporado na visão popular sobre o ídolo. Um exemplo 

disto foi à declaração que ouvi de um entrevistado quando perguntei o que achava de Pelé. 

Ele me relatou: 

 

 “O Pelé é maravilhoso, um ídolo, maior jogador de futebol, agora o Edson não vale 

nada. Na vida pública sempre foi ligado ao poder, foi adesista durante a ditadura 

militar, por isto não gosto do Edson. Agora o Pelé é um deus". 

 

    Praticamente todos os entrevistados3 fazem esta divisão entre estes dois personagens. 

Como Toledo aponta, além destas duas figuras principais (Pelé x Edson), ainda existem a 

Fera, o negrão e o Dico e todas estas estão envolvidas e relacionadas num campo 

complexo de significações que circundem essa personagem. Estudar sociologicamente Pelé 

é ter a oportunidade de entender como os significados sociais construídos numa 

determinada sociedade se relacionam com um indivíduo. 

2- CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DE PELÉ: 
 

                                                 
2 Toledo, Luiz Henrique: Os Mil corpos de um Rei. 
3 Quando eu estava escrevendo meu projeto para o ingresso no doutorado resolvi fazer uma pequena pesquisa 
sobre o que as pessoas achavam de Pelé. Entrevistei três grupos: professores universitários, membros da 
Torcida Organizada Young Flu e freqüentadores do bar Picote no Flamengo, no rio de Janeiro. 
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        O aparecimento de Pelé e sua consolidação como ídolo não pode deixar de ser 

contextualizada historicamente dentro de algumas idéias que transformaram o futebol num 

esporte que hoje é visto como um dos sinônimos de brasilidade.                 

        Não é de hoje que o discurso racial perpassa a construção da história do futebol. O 

mito fundador do futebol no Brasil tem uma origem diferente daquele do samba. Enquanto, 

nas palavras de Hermano Vianna, construiu-se o mito de que o samba originou-se nas 

camadas populares e foi “roubado” para se integrar às camadas mais abastadas, 

posteriormente se tornando símbolo nacional, o mito fundador de futebol constitui-se de 

maneira inversa: o jogo supostamente veio das altas classes e foi incorporado às classes 

populares a partir de muita luta. É preciso estar atento ao fato de que existe um fundo de 

verdade neste mito. O futebol foi trazido por um anglo-brasileiro4, Charles Miller, e logo 

foi adotado pelos clubes da elite do Rio e São Paulo, que naquele momento jogavam o 

Cricket, esporte também inglês e destinado aos bem nascidos. Uma visita á sede do 

Fluminense Football Club, no Rio de Janeiro – e mais particularmente ao Museu do clube – 

nós fornece a noção de que as partidas do futebol, durante seu início, eram freqüentadas 

pela aristocracia da época. A sede foi projetada pela família Guinle, que na época já era um 

nome famoso nas altas rodas cariocas e todas as fotos de arquivo revelam os nomes 

importantes da época que faziam parte do clube. Assim como o Fluminense são os casos de 

Flamengo e Botafogo. Dentro desse contexto, é possível afirmar que o futebol foi um 

esporte de elite5, em que negros, mestiços e brancos pobres não podiam jogar, muito menos 

freqüentar os clubes. Existem vários escritos sobre este período do futebol, desde 

jornalísticas até sociólogos. O mito de origem do futebol brasileiro utiliza essas imagens e 

textos como matéria-prima, incorporando estes elementos na construção de uma estória de 

futebol e, mais particularmente, á estória da criação do assim chamado futebol-arte. No Rio 

de Janeiro, a entrada de mestiços, negros e brancos pobres no futebol tem uma história 

curiosa. Foi nos times de subúrbios que os excluídos começaram a ser colocados para jogar. 

                                                 
4 Como Thaddeus Blanchette aponta em seu trabalho, Gringos, as descrições da etnicidade do próprio Miller 
mudam conforme a orientação política-nacionalista dos vários autores que recontam o mito fundador de 
futebol. Filho de um pai imigrante inglês e mãe escocesa-brasileira, Miller é descrita na literatura como 
“inglês”, “descendente de ingleses e brasileiros”, “brasileiro de nome anglo-saxão” e “paulista descendente de 
ingleses”, incorporando, assim, uma variedade de descritivas indo do mais exóticas (inglês) até as mais 
regionalistas e domesticadas (paulista descendente de ingleses). 
5 Ver fotos no Museu do Fluminense em que negros, mestiços e brancos pobres assistiam a jogos e treinos 
pendurados numa mureta que existia em frente ao clube, pois eram proibidos de entrar. 
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Segundo José Sérgio Leite Lopes em A morte da Alegria do Povo, isto começou primeiro 

nos times das fabricas de têxteis, que empregavam funcionários ingleses. Nas horas de 

folga, esses jogavam futebol e – como não existiam em número suficiente – chamavam os 

negros e mestiços operários das fábricas, para comporem o time. Lopes retrata o 

surgimento do Bangú Athletic Club, como algo oriundo desse tipo de processo. 

Oficialmente, negros mestiços e brancos pobres passaram a jogar em campeonatos na 

década de 20, quando o Vasco da Gama, time de subúrbio mantido pela colônia portuguesa, 

resolveu arregimentar certos indivíduos saídos dessas camadas, pois como eram 

desempregados, tinham tempo disponível para o treino integral. Os patrocinadores 

ofereciam comida, vestimentas e alojamento, além de dinheiro para cada vitória. 

Desfrutando dessa estratégia, o Vasco tornou-se campeão da Liga Carioca, desbancando os 

clubes tradicionais cariocas. O clube português acabou sendo expulso da Liga e seu título 

caçado em função de acusações dos grandes clubes do Rio, que alegavam que os jogadores 

do Vasco não eram amadores, pois não tinham emprego além do jogo e o clube não possuía 

sede própria. Fora da Liga, os dirigentes do Vasco fizeram com que os pequenos 

comerciantes portugueses empregassem seus jogadores em suas empresas e, com a ajuda de 

doações, começou a construir o São Januário, que foi considerado na época o maior estádio 

do Brasil. Era um estabelecimento que poderia atender mais de sessenta mil espectadores, 

número que, na época, era considerado grandioso. Por vias dessa estratégia, o Vasco 

acabou sendo re-incorporado a Liga Carioca e se transformou num time popular.6 Na época 

do Estado Novo, Getúlio Vargas promovia grandes discursos e atos no estádio de São 

Januário, isto para demonstrar a carga simbólica que o Vasco da Gama adquiriu como um 

time popular. Curioso nesta passagem é o fato que foi justamente um time português que 

começou a incorporar os negros e mestiços no futebol. 

                                                 
6 Este episódio é retratado em vários escritos, desde cronistas de futebol até sociólogos especialistas, entre 

eles, Antonio Jorge Soares que escreveu O Racismo no Futebol do Rio de Janeiro nos anos 20: uma história 

de identidade e Leonardo Pereira, Football Mania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro (1902-

1938). Nova Fronteira, 2000, Rio de Janeiro.Antonio Pitanga, então durante seu mandato como Vereador fez 

um projeto de lei em que tornaria obrigatória nas escolas o ensinamento da história do Vasco da Gama por sua 

atitude heróica de enfrentar o racismo da época e contratar um time de negros e mestiços. Ver debates na 

Câmara dos Vereadores em 1995, Diário Oficial. 
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        Como salienta José Jairo Veira (2003), um dos autores que vem estudando a 

participação dos negros no futebol brasileiro e suas conseqüências no cenário deste esporte, 

a Copa do Mundo de 1950 e a de 1958 se consolidaram como marcos históricos da relação 

entre negros e mestiços e o futebol. Em sua tese de doutorado, Paixão Nacional e Mito 

Social: a participação do negro no futebol, profissionalização e ascensão social, o autor 

argumenta que estes dois eventos mudaram definitivamente a visão sobre os negros no 

futebol. No primeiro, as teorias racistas retornam com toda a força e refazem as ideologias 

do século XIX sobre a incapacidade do povo brasileiro por ser mestiço e negro. Um 

exemplo de como as conseqüências da derrota da Copa de 50 serão entendidas é dado no 

livro o Brasil no Campo de Futebol.  Simone Guedes, a autora, faz uma reflexão sobre a 

Copa de 1954 em que o então responsável pela delegação do Brasil na época, João Lyra 

Filho, descreve o insucesso do Brasil relacionado a sua mestiçagem e a incorporação de 

elementos considerados por ele como símbolo do atraso no futebol, como a capoeiragem. 

       A Copa de 1958 representou uma espécie de redenção, segundo José Jairo Vieira. 

Consolidou a importância de seus jogadores negros e mestiços e também mudou o 

paradigma da inferioridade para a noção de que este era o lugar privilegiado para negros e 

mestiços, pois sua ginga característica da mestiçagem proporcionou um jeito de jogar 

futebol diferente e extremamente competente que ficou conhecido como futebol-arte. O 

fato de Pelé e Garrincha terem saído desta copa como os grandes heróis reforçaram ainda 

mais esta noção. O sucesso de Pelé e Garrincha legitimou de vez a presença de outros 

jogadores negros e também a crença popular de que estes desempenhariam melhor o 

futebol como afirma Vieira: 

 

"O fato é que (...) Pelé, em muito contribuiu para a auto-estima e para o maior 

aceite social do negro no Brasil dentro e fora do futebol". 

 

A passagem acima confirma a importância de Pelé nas mudanças que ocorreram pós-Copa 

58 e as novas formas de se colocar os negros e mestiços no futebol. Além de representar 

um marco para os rumos que o futebol brasileiro tomou, também representou o surgimento 

de Pelé e a construção de sua carreira de sucesso que foi consolidado na Copa de 1970 com 

a conquista do tricampeonato e que  o levou a conquistar o título de "atleta do século". 
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3- PERÍODOS QUE SERÃO INVESTIGADOS DURANTE A PESQUISA: 

 

      Se a Copa de 58 representou o início de uma carreira bem sucedida na vida de Pelé a 

Copa de 1970 e sua conquista como ídolo nacional e internacional colocou outras questões 

que até, então não eram explicitados. Pelé encerrou sua carreira oficialmente em 1974 

depois de uma rápida passagem pelo futebol norte-americano. É nesta época que suas 

declarações e ações serão postas a prova pelos atores sociais. Aqui, portanto, enumero os 

momentos da pesquisa que estou trabalhando. 

 

3.1- A origem de Pelé: 

      O objetivo aqui é contextualizar o surgimento deste ícone e a sua transformação em 

ídolo nacional e internacional. Para isto, além de estar levantando dados sobre sua história 

através de jornais e revistas e livros publicados. A intenção não é fazer uma biografia sua 

vida, mas pensando antropologicamente como os vários personagens ( Fera, Negrão, Dico, 

etc) vão surgindo e quais os significados sociais que irão assumindo com a projeção de Pelé 

ao longo do tempo. 

 

3.2- A relação de Pelé o os Movimentos Negros: 

       Desde que se consolidou como ídolo, Pelé tem tido um relacionamento tenso com 

alguns personagens dos Movimentos Negros. Numa publicação comemorativa dos cem 

anos da escravidão em 1988, na revista Negro em Movimento, num dos artigos o autor, 

Edilberto Coutinho, compara Pelé a uma jabuticaba: "preto por fora, branco por dentro e 

um caroço duro de engolir". Esta expressão foi utilizada ao referir-se as posições políticas e 

morais que Pelé colocou ao longo de sua carreira. 

         No mesmo ano da comemoração do Centenário Pelé deu entrevistas. Em uma delas, 

na Gazeta Esportiva, defendendo-se da acusação, segundo ele, do Movimento Negro de 

"traidor da negritude": 
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"Falavam que eu era negro e casei com uma branca, ora, casei porque 

gostei. Essa gente quer cobrar tudo, tua posição, até teus 

sentimentos". 

 

Esta fala demonstra bem o que tem sido sua relação com os Movimentos Negros. Pelé 

toca numa questão essencial e bastante polêmica dentro do movimento, o casamento 

biracial. Desde que estudos sociológicos surgiram demonstrando que uma das formas de 

ascensão social de homens negros era o casamento com mulheres brancas7 esta temática 

tem encontrado grande ponto de debate a partir do ressurgimento dos Movimentos Negros 

na década de 1970, em que existia uma série de demandas desta nova face do movimento 

que tentava desmascarar a democracia racial que pregava a não existência do racismo 

porque existia uma mistura muito grande entre o povo brasileiro. O combate a esta 

ideologia era uma tentativa de demonstrar que o Brasil tinha suas próprias ideologias 

racistas e dentro deste discurso a noção de mistura era uma ilusão. O casamento, portanto, 

passou a ser visto com uma forma de mascarar as desigualdades latentes entre negros e 

brancas.8  

      O auge de sua fama na década de 70 coincidiu com as novas posições que os 

Movimentos Negros tomavam naquele momento. Neste sentido, o casamento de Pelé com 

uma mulher branca foi alvo de muitas críticas e o alvo principal de críticas contra ele até os 

dias atuais. É uma das acusações freqüentes da população em geral a Pelé. Meu objetivo é 

buscar em documentos, livros e periódicos como esta relação oi construída e os vários 

momentos de tensões entre Pelé e os Movimentos Negros. 

 

3.3- Pelé e os comerciais: 

O objetivo é mostrar a ambigüidade do personagem e a representação de suas múltiplas 

faceta nos diversos comerciais que fez ao longo de sua carreira. Em linhas gerais, as 

                                                 
7 Ver os clássicos estudos de Thales de Azevedo: Classes e Grupos de Prestígio - Cultura e Situação Racial 
no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. As Elites de Cor, um Estudo de Ascensão Social. São 
Paulo: CIA. Editora Nacional, 1955. 
8 Existem estudos sobre os Movimentos Negros, entre eles está: Três Impulsos Para um Salto: trajetória e 
perspectivas  do Movimento Negro brasileiro, 1998, monografia realizada para o Centro de Estudos Afro-
Asiáticos, Curso de Pós-Graduação Latu Sensu: História da África.. Utilizo-me desta monografia para 
resumir os anos 70 sobre o reaparecimento do Movimento Negro nos anos de ditadura militar. Amauri é um 
dos militantes expoentes desta época e vem produzindo no meio acadêmico uma visão crítica sobre as 
diversas posições adotadas nos diferentes momentos históricos dos Movimentos Negros. 
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propagandas publicitárias têm como objetivo principal vender produtos e abrir mercados, 

aumentando, assim, o consumo dos produtos anunciados. Observando de forma 

antropológica, é possível dizer que, além deste objetivo, os comerciais reproduzem 

representações da vida social moderna. Segundo Everardo Rocha, Magia e Capitalismo: um 

estudo antropológico sobre os comerciais (1992), as propagandas não vendem apenas 

geladeiras, fogões, máquinas de lavar. Elas são capazes de “vender estilos de vida, gostos e 

visões de mundo”, pois personificam os objetos criando vida própria para estes que 

estabelecem relações sociais próprias: não se compra uma geladeira, mas aquela que traz 

modernidade e por isto é eficaz como a mulher moderna exige. Seguindo este pensamento, 

as propagandas publicitárias são recheadas de significados que ajudam a pensar como a 

sociedade de consumo estabelece regras, normas e valores para os indivíduos. Para Peter 

Fry em Estética e Política: relações entre raça, publicidade e produção da beleza no Brasil 

(2002), o consumo também pode ser analisado como um fator cultural dentro da sociedade 

capitalista.  Então, o objetivo é acoplar as teorias sobre o estudo das propagandas pensando 

nos significados das mensagens que as propagandas publicitárias de Pelé representam para 

a trajetória deste personagem desde o início até os dias atuais. 
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