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É a Hércules, filho de Zeus, que vou cantar,  

ele que é de longe o maior dentre os que habitam a terra.  

Aquele a quem Alcmena, na Tebas de belos coros,  

deu à luz, após unir-se ao Crônida de sombrias nuvens.  

Errou e sofreu, primeiro, sobre a terra e no mar imensos;  

em seguida triunfou, graças à sua bravura,  

e, sozinho, executou tarefas audaciosas e inimitáveis.  

Agora, habita feliz a bela mansão do Olimpo nevoso  

e tem por esposa a Hebe de lindos tornozelos. 

 

Hino a Hércules – atribuído a Homero 



RESUMO 

 

 

GALVÃO, Ronaldo. Luz e Sombra, Apolo e Dioniso, nos gramados: a construção das 

imagens heroicas de Pelé e Maradona. 2013. 97 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2013. 

 

Há milhares de anos, o homem constrói, reconstrói e cria adaptações ao arquétipo do 

herói. Desde o início do século XX, encontrou-se no futebol um importante meio para tal 

desenvolvimento, em razão, sobretudo, por seu aspecto agonístico. A presente dissertação visa 

a analisar como foram construídas as imagens heroicas de Pelé, apolínea, e Maradona, 

dionisíaca. O corpus principal do estudo são os filmes Pelé Eterno e El Camino de San Diego. 

Reforçamos a análise das duas construções míticas, descrevendo e problematizando elementos 

de suas trajetórias, a partir do exame crítico de material jornalístico impresso, de biografias e 

de uma bibliografia de suporte. Os dois filmes, cada um a seu modo, participam da elaboração 

e ressignificação das imagens heroicas. Para a análise em todos os suportes utilizados, 

adotamos como metodologia básica a Análise de Narrativa. 

 

Palavras-chave: Herói. Maradona. Pelé. Brasil. Argentina. Futebol. Dionisíaco e Apolíneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

GALVÃO, Ronaldo. Luz e Sombra, Apolo e Dioniso, nos gramados: a construção das 

imagens heroicas de Pelé e Maradona. 97 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

Since thousands of years ago, man builds, rebuilds and creates adjustments to the hero 

archetype. Since the beginning of the twentieth century, football became an important 

environment for this development because its agonistic feature above all else. This thesis aims 

to analyze how the heroic images of Pelé, apollonian, and Maradona, Dionysian, were built. 

The study’s main material are the movies Pelé Eterno and El Camino de San Diego. We 

reinforce both construction of mythical analysis describing and problematizing factors of 

theirs courses from the critical examination of print journalistic sources, biographies and a 

backing bibliography. Both movies, each one by your own way, contribute to the composition 

and resignification of the heroic images. Our basic methodology is the Narrative analysis.   

 

Keywords: Hero. Maradona. Pelé. Brazil. Argentina. Football. Dionysian and Apollonian. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O esporte é prolífico para a criação de heróis e mitos modernos, por suas próprias 

características intrínsecas, como a disputa em condições iniciais de igualdade e seu aspecto 

agonístico
1
. Este processo se intensificou com a massificação da cobertura da imprensa, 

inicialmente jornais e rádios e, na sequência, televisão e internet. 

Todas as culturas possuem ou possuíram o fato social da heroicidade, nas mais 

diversas áreas, como religiosa, política, artística e esportiva, entre outras. Todas criaram seus 

mitos. Maradona e Pelé são homens deste tempo, tiveram suas imagens públicas, que 

extrapolaram o ambiente esportivo, construídas e projetadas socialmente. Neste processo, 

laços identitários podem ser fortalecidos ou mesmo resignificados, caso a coletividade receba 

essas imagens como espelhos próprios.  

A relação de argentinos e brasileiros com o futebol é similar. Não se trata de algo 

quantificado, mas as médias de público nos jogos e a forma como os torcedores se 

comportam, no país vizinho, são dados irrefutáveis da presença constante do futebol na vida 

deles. O jornalista Osvaldo Pepe, do diário Clarín, comentou a relação dos argentinos com o 

futebol, no dia 1º de julho de 1998, um dia após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra, 

contra quem tem enorme rivalidade desde o século XIX (portanto vem de fora do âmbito 

esportivo), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da França: “Felizmente, el fútbol 

para los argentinos, como ciertas situaciones y personas en nuestras vidas, no es ni una 

bendición ni una maldición: simplemente, es un destino”
2
. Pepe reproduz uma ideia sem 

comprovação científica, que faz girar a “construção” na história, dando chancela ao mito 

criado do futebol como algo fatalista, sobretudo por ser narrada em um jornal de grande 

circulação. No Brasil, a ideia sobre a relação das pessoas com o esporte é muito parecida. 

Aqui, nosso universo simbólico esportivo também é repleto de estereótipos e noções que se 

naturalizaram ao longo do século XX.  

Nos dois países, o futebol se enraizou. Ao contrário do que dizia o escritor Lima 

Barreto, em 1921, em um artigo, o futebol não funcionou como elemento desagregador da 

vida social brasileira, não se limitou a ser praticado pelas elites brancas. Também não foi 

                                                 
1 Para um estudo a respeito, ver: Helal, Ronaldo. Mídia e Esporte: a construção de narrativas de idolatria no futebol brasileiro 

In: Alceu: Revista de Comunicação, Cultura e Política. Rio de Janeiro, PUC-Rio, 2003, página 19. 

 
2 Pepe, Osvaldo. Fútbol es un destino. Diário Clarín. Buenos Aires, 1º de julho de 1998. Opinión, edição digital. 
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somente um modismo, conforme escreveu Graciliano Ramos
3
. No decorrer do século XX, o 

futebol cresceu em importância. Pablo Alabarces e Rodríguez afirmaram o destaque dado ao 

esporte, nos países latino-americanos: “el mayor fenómeno de comunicación de masas en el 

mundo y como una de las prácticas de identificación más fuertes de los sectores populares en 

la mayoría de los países de Latinoamérica” (ALABARCES; RODRÍGUEZ, 1996, p. 22). Em 

países como Brasil e Argentina, as personalidades do futebol estão presentes no dia a dia da 

população. 

 

 

Objetivos 

 

 

O objetivo principal desta dissertação é identificar e analisar a forma pela qual os 

filmes El Camino de San Diego e Pelé Eterno constroem e corroboram as imagens heroicas 

de Maradona e Pelé, respectivamente. Investigar, portanto, os recursos imagéticos, sonoros e 

discursivos que utilizaram para tal processo. Nossos objetivos específicos serão descrever e 

problematizar os recursos acionados na construção das condições heroicas de Maradona e 

Pelé, ao longo de suas carreiras e em momentos específicos, como infância e ocaso 

profissional, a fim de melhor contextualizar suas imagens em perspectiva diacrônica; por fim, 

especificar que tipos de heróis são Maradona e Pelé, tomando como base as categorias 

apolínea e dionisíaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Para verificar análise mais profunda sobre os motivos que levaram o escritor a cometer tal erro de avaliação, ver: Lovisolo, 

Hugo e Soares, Antonio Jorge Gonçalves. O Futebol é Fogo de Palha: A ‘Profecia’ de Graciliano Ramos In: Helal, Ronaldo, 

Lovisolo, Hugo e Soares, Antonio Jorge Gonçalves. A Invenção do País do Futebol: Mídia, Raça e Idolatria. Rio de Janeiro, 

Mauad, 2001, páginas: 123-134. 
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1 PROBLEMATIZAÇÕES 

 

 

1.1 A Figura do Herói 

 

 

Todas as sociedades, antigas ou modernas, possuíram ou possuem heróis. Trata-se de 

uma figura que anda conforme a cultura na qual está inserida. A origem etimológica e 

histórica do “herói” é imprecisa. Podemos destacar apenas suas funções, a fim de se buscar 

uma definição. Mesmo assim, como afirma Junito de Souza Brandão, o ponto de partida da 

análise deve ser a Grécia antiga, onde os heróis (uma condição ideal, portanto metafórica) 

adquiriram prestígio religioso (BRANDÃO, 1987, p. 15). Isto, entretanto, não desqualifica a 

existência de heróis modernos ou de outras culturas, antigas ou recentes, que possam ser 

ajustados ao modelo clássico. Assim tem demonstrado Ronaldo Helal em diversos trabalhos, 

com relação à mitologia dos heróis esportivos. E, assim também, comprova Brandão, ao 

chamar a atenção para o fato da existência do arquétipo do herói em diversas sociedades 

(chamadas por ele de primitivas), que nunca tiveram contato com os gregos, como tribos 

africanas, índios norte-americanos, povos polinésios, entre outros. Essa é a história e a razão 

do nome do livro de Joseph Campbell (1995), O Herói de Mil Faces. Por fim, lembremos que 

há muitas instituições do mundo antigo que utilizamos até hoje. A ideia de democracia é uma 

delas. Embora com muitas diferenças (no caso grego, convivia com a escravidão), é possível 

se apropriar da essência do conceito e utilizá-lo nos dias atuais. O mesmo acontece com a 

religião, os códigos de leis, a arte, entre tantas outras instituições
4
.  

Para Carl Gustav Jung, as imagens como as de heróis, deuses, da natureza animada, 

estão a priori em nossa mente, incrustadas no inconsciente coletivo
5
. Heróis e deuses são, 

portanto, fatores psíquicos humanos, originalmente presos ao inconsciente em arquétipos. 

Estes aparecem na experiência prática somente quando contêm imagem e emoção em seus 

conteúdos. Não estão sob o controle da consciência. Manifestam-se e são percebidos em 

formas simbólicas (não racional, mas de tendências instintivas dinâmicas (Jung, 2008, p. 15-

                                                 
4 Para uma melhor compreensão do mundo grego, ver: Cardoso, Ciro Flamarion. A cidade-estado antiga. São Paulo: Ática, 

1985.  

 
5
 Camada da psique onde residem materiais e imagens que herdamos. É algo comum aos humanos. Trata-se de tipos 

primordiais, existentes desde tempos arcaicos e repetidos ao longo das gerações. Os conteúdos podem se manifestar nos 

indivíduos, em sonhos ou narrativas. Para maiores informações, ver: Jung, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente 

coletivo. Rio de Janeiro: Vozes, 2000, páginas 16 e 51-64. 
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132.)). Daí existirem desde as primeiras civilizações e podermos justificá-los no mundo 

moderno e contemporâneo. São expressões simbólicas de nossa mente e não um reflexo do 

que vemos, imagens extraídas de nossa vivência no mundo. 

 

Para o primitivo não basta ver o Sol nascer e declinar; esta observação exterior deve 

corresponder - para ele - a um acontecimento anímico, isto é, o Sol deve representar em sua 

trajetória o destino de um deus ou herói que, no fundo, habita unicamente a alma do homem. 

Todos os acontecimentos mitologizados da natureza, tais como o verão e o inverno, as fases 

da lua, as estações chuvosas, etc, não são de modo algum alegorias destas experiências 

objetivas, mas sim, expressões simbólicas do drama interno e inconsciente da alma, que a 

consciência humana consegue apreender através de projeção - isto é, espelhadas nos 

fenômenos da natureza. A projeção é tão radical que foram necessários vários milênios de 

civilização para desligá-la de algum modo de seu objeto exterior (JUNG, 2000, p. 18). 

 

Destaquemos apenas que a perspectiva de Jung é uma das formas de se pensar a 

questão. Não a tomamos como verdade, mas como um possível caminho aos nossos 

propósitos analíticos. Como toda e qualquer teoria, a de Jung foi e está sujeita a críticas.  

Voltando à análise da figura do herói, vemos que está sempre ligado à luta, também 

chamada no caso dos gregos antigos de trabalhos, e ao aspecto agonístico. Essas são suas 

razões de existência. Brandão nos lembra que o termo permaneceu, nas línguas modernas, 

sempre vinculado ao sentido de guerreiro, de combatente. Já dessa forma, por exemplo, via 

Homero na Ilíada, quando falava dos feitos da Guerra de Tróia, e na Odisseia, quando se 

referia aos feitos de Ulisses. Por suas ações, se tornaram referências nos cultos das cidades 

gregas. Eram protetores, em forma de relíquias (restos mortais, estátuas), em caso de guerra 

(BRANDÃO, 1987, p. 41-42). 

Agonística, em grego, quer dizer luta, disputa atlética. Era a reunião para a disputa dos 

jogos, dos concursos. Originalmente, homenageava heróis mortos, nos Jogos Fúnebres (desde 

os tempos homéricos, quando faziam parte, inclusive, da mitologia), e havia ainda disputas 

por belas mulheres e competições por soberania
6
. Na sequência, tratou-se de um 

prolongamento da luta dos heróis nos campos de batalha, a disputa real entre os homens. Já 

naquela época, como afirma Fábio Lessa, a prática esportiva funcionava como elemento de 

civilização, contribuía para manter a identificação dos cidadãos e fazia parte da educação do 

homem grego (LESSA, 2008, p. 6). Os Jogos Olímpicos, Píticos, Ístmicos e Nemeus 

consagravam a disputa heroica, antes de se tornarem cultos divinos de muita importância na 

época. Em homenagem aos heróis, a quem eram dedicados, travavam-se estes jogos. Em 

homenagem, justamente porque esses heróis míticos:  

 

                                                 
6
 Estes heróis da mitologia também se faziam valer da mântrica (arte de predizer o futuro) e da iátrica (arte de curar). 



13 

 

...“devem” ter sido grandes atletas durante sua “existência terrena”. As primeiras grandes 

disputas atléticas, míticas, claro está, em Olímpia e Neméia, possuem a listagem tradicional 

dos vencedores. Nela figuram importantes personagens da mitologia heróica, como os 

Dioscuros, Héracles, os "sete" da expedição contra Tebas e alguns outros nomes, que se 

imortalizaram também em diversas modalidades esportivas, sobressaindo cada um em 

determinada especialidade agonística: Héracles é vencedor no pankrátion (luta e pugilato); 

Castor, na corrida; Pólux na luta; na corrida de carros, Iolau; no hipismo, Iásio; Etéocles, na 

corrida; Polinice, na luta; Anfiarau no salto; Adrasto, no hipismo... (BRANDÃO, 1987, p. 46) 

 

Os Jogos Olímpicos foram disputados com interrupções ao longo de doze séculos (do 

VIII a.C. ao IV d.C.). É difícil precisar com exatidão seu início de fato, pois a história se 

mistura com a mitologia em tempos remotos na Grécia. Com todos voltados para Olímpia, 

ocorria a “Trégua Sagrada” entre todas as comunidades participantes. A guerra era algo 

constante entre os grupos. Todas as hostilidades eram suspensas. As batalhas atléticas eram 

disputadas nos estádios. Os vencedores, considerados preferidos dos deuses, eram premiados 

com uma coroa de ramo de oliveira e recebiam honras como estátuas e poemas.  

O culto heroico e o culto agonístico, desde aqueles tempos, têm uma forte conexão. 

Em consequência, célebres atletas gregos foram heroicizados. Recebiam, por seus feitos, a 

aura heroica. Jayr Jordão Ramos destaca que os vencedores eram tratados como deuses e se 

tornavam ídolos populares, como no caso de Milon de Crotona. “Suas façanhas, misturadas 

com as dos deuses, passavam de geração em geração (RAMOS, 1983, p. 129).  

Vamos definir, então, com precisão, a partir de estudiosos do tema, o conceito de 

herói. De início, vemos que é “aquele que se distingue por seu valor ou por suas ações 

extraordinárias.” (ENCICLOPÉDIA, 1995, página 435). Alguém que tem sua vida baseada 

em seu destino heroico, sua causa, seja ela física ou espiritual. Geralmente, suas façanhas 

contemplam a redenção de um povo, agem para “redimir a sociedade”, tendo perseguido 

intencionalmente a causa ou sendo jogado nela por outras forças. O sacrifício é sua 

moralidade. Ele parte do mundo cotidiano e enfrenta obstáculos considerados intransponíveis 

para todos, os vence e retorna à casa, trazendo benefícios aos seus semelhantes. É a mudança 

de uma condição para outra. De acordo com Campbell (1995, p. 36): 

 

O herói parte do mundo cotidiano e se aventura a uma região de maravilha sobrenatural onde 

arrasta forças fabulosas e logra uma vitória decisiva; e regressa da misteriosa aventura com o 

poder de conceder dádivas aos seus semelhantes. 

 

Lucy Hughes-Hallett também expressa uma definição para a heroicidade. 

 

Heróis são pessoas dinâmicas e sedutoras e a fúria heroica é emocionante de se contemplar. É 

a expressão de um espírito soberbo. Associa-se à coragem, à integridade e ao desdém pelas 

mesquinhas concessões, que permitem à maioria não heroica ir levando a vida (HUGHES-

HALLETT, 2007, p.: 13). 
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Uma das características do herói, que é uma categoria idealizada, independentemente 

de sua esfera de atuação, é ter passado por dificuldades em sua infância. Os casos de Tina 

Turner e Babe Ruth
7
, por exemplo, foram analisados por Helal, que trabalha com os heróis 

modernos. Verificamos essa característica também em um trabalho desenvolvido há alguns 

anos (HELAL, 2009, p. 33-43). Na análise do material jornalístico relativo aos Jogos Pan-

Americanos de 2007, com o foco voltado para os recursos acionados pela imprensa na 

“construção” de nossos heróis esportivos, em boa parte das matérias, se ressalta elementos 

como infância difícil, contusões e barreiras das mais diversas, momentos antes da abertura dos 

Jogos. Vejamos um exemplo, que tratava do medalhista de ouro, no Taekwondo, Diogo Silva: 

 

No bairro (Jardim Roseira e Manoel da Nóbrega, em Campinas-SP) onde morei por muitos 

anos, o maior exemplo era quem segurava uma arma. Tenho muitos amigos que seguiram 

neste caminho. Mas, hoje, eu sou referência e o Brasil precisa de exemplos assim... (Helal, 

2009, p. 33-43) 

 

Ressalta Campbell, que o herói é sempre colocado diante de privações, provações e 

questões que deve ultrapassar e responder, conforme o esperado de alguém em sua condição.  

 

As provações são concebidas para ver se o pretendente a herói pode realmente ser um herói. 

Será que ele estava à altura da tarefa? Será que é capaz de ultrapassar os perigos? Será que 

tem a coragem, o conhecimento, a qualidade que o habilitem a servir? (CAMPBELL, 1990, p. 

134) 

 

Deverá o postulante lutar, para corresponder às expectativas das pessoas. Seu passado 

poderá ser superdimensionado, exaltando-se alguns feitos e omitindo-se os que podem 

manchá-lo. A dita “edição” da vida do herói será feita publicamente.  

A provação, para Campbell, se faz necessária para que o herói “volte renascido, 

grandioso e pleno de poder criador” (CAMPBELL, 1995, p. 20). Transpor esta barreira 

reforçará sua condição e transformará sua consciência. Provas e revelações o movem. 

De acordo com o mesmo Campbell:  

 

A façanha do herói começa com alguém a quem foi usurpada alguma coisa, ou que sente estar 

faltando algo entre as experiências normais permitidas aos membros da sociedade. Essa 

pessoa então parte numa série de aventuras que ultrapassam o usual, quer para recuperar o que 

                                                 
7 Ver: Coelho, Maria Claudia e Helal, Ronaldo. A Indústria Cultural e as Biografias de Estrelas: as histórias de Babe Ruth e 

Tina Turner In: Cadernos Pedagógicos e Culturais. Vol. 5, número 2. Niterói: Centro Educacional de Niterói, 1996. Babe 

Ruth foi um jogador norte-americano de baseball. Marque-se uma diferença básica entre os ídolos do esporte e os de outros 

universos, como a música, a literatura ou a história. Os primeiros reúnem condições para se tornarem  heróis. Já, fora do 

esporte, isto dificilmente ocorre. O sucesso dos ídolos do esporte reside na derrota de seu oponente. Há o aspecto agonístico, 

de competição. Ídolos musicais, por exemplo, vivem para si, já os do esporte vivem, como já dissemos, para redimir a 

sociedade. 
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tinha sido perdido, quer para descobrir algum elixir doador da vida. Normalmente, perfaz-se 

um círculo, com a partida e o retorno (Campbell, 1990, p: 131-132).  

 

A imagem é editada “em acordo” entre as partes. A própria figura em questão pode 

participar do processo. Os meios de comunicação e o público também tem parcela ativa. 

Conforme Helal, em uma análise sobre o filme “Herói por Acidente”, “a edição é, de certa 

forma, realizada em ‘comum acordo’ com o público e ancorada no carisma do ídolo em foco” 

(HELAL, 1998, p. 144.). A eficácia social do mito depende do herói, do meio onde se fez 

pública (seja TV, jornal, internet, rádio) e da identificação coletiva com o “eleito”. 

Estabelecendo-se essa sintonia, seus seguidores lhe serão devotos, a ele se dedicarão e, nele, 

depositarão seus sonhos. Não se trata de um processo automático. Está se lidando com 

pessoas, com universos mentais e estruturas culturais. José Murilo de Carvalho demonstrou 

como ocorreu a “construção” dos valores republicanos brasileiros, todos utilizados já no 

período imperial: seus heróis (Tiradentes foi o maior), a bandeira, o hino, as representações da 

República na figura de Marianne (CARVALHO, 1990).  

Como todo e qualquer povo, o argentino e o brasileiro têm seus mitos e heróis, em 

muitas esferas da vida social. Religiosa (Gauchito Gil, Padre Cícero), política (Evita Perón, 

Getúlio Vargas), literária (Martín Fierro, Macunaíma) ou esportiva. Sérgio Buarque de 

Holanda, inclusive, acredita que os povos ibéricos e de colonização ibérica têm uma aptidão 

especial para o culto individual, característica importante para nossa análise.  

 

...cultura da personalidade, que parece constituir o traço mais decisivo na evolução da gente 

hispânica, desde tempos imemoriais. Pode dizer-se, realmente, que pela importância particular 

que atribuem ao valor próprio da pessoa humana, à autonomia de cada um dos homens em 

relação aos semelhantes no tempo e no espaço, devem os espanhóis e portugueses muito de 

sua originalidade nacional (HOLANDA, 2009, p. 32). 

 

 

1.2 Onde atua o herói moderno? Onde é percebido e resignificado?  

 

 

A sociedade contemporânea é midiatizada. Ou seja, histórias, tradições, valores, 

hábitos, entre outros, são expostos e discutidos publicamente. Assim a legitimação do da 

metáfora do herói terá, como testemunhas, toda a coletividade. Exatamente por isso, o papel 

da imprensa merece grande destaque, conforme indica Édison Gastaldo (2006, p. 17). Através 

dos meios de comunicação, ideologias (“...sistema de representações dotado de uma 
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existência e de um papel histórico no seio de uma dada sociedade” (DUBY, 1988, p. 132)), 

formas de agir, de se expressar e de se relacionar, se proliferam. 

É preciso que o postulante a herói preencha alguns requisitos. O filme “Herói Por 

Acidente” é sintomático disto, a partir da análise de Ronaldo Helal. Bernard LaPlante, 

personagem de Dustin Hoffman, pratica um ato heroico. Não tinha, contudo, as características 

necessárias a um herói. Era mal-humorado, mal-educado e cometia furtos. Jamais seria, 

portanto, um herói (HELAL, 1998, p. 135-150). Como já colocamos, não basta o ato heroico, 

é preciso que o candidato tenha uma série de características, em sua personalidade. Nos 

termos de Brandão, o postulante precisa passar pela “educação do herói” (BRANDÃO, 1987, 

p. 25).  

Há, portanto, uma troca, uma via de mão-dupla, entre produtores e receptores da 

informação. É preciso que as pessoas acreditem nos feitos daquele que irão idolatrar. Sem fã, 

não há ídolo(HELAL, 1998, p. 135-150). 

 

 

1.3 O futebol 

 

 

Alguns estudiosos, como Benedict Anderson, apontam o futebol, como um dos 

últimos e mais latentes espaços do nacionalismo moderno no mundo. Por isto mesmo, nele se 

formam e se justificam, em contraste sempre com os adversários (o outro), as identidades 

nacionais. Na era global, o patriotismo encontra no futebol um reduto com sentido 

(ANDERSON, 1991, p. 5-7). Trata-se de processo antigo, que se radicaliza em determinados 

momentos. O apogeu do nacionalismo moderno aconteceu no período entreguerras, muito 

favorecido pelos tratados pós-1918, sobretudo o de Versalhes, de inspiração wilsoniana
8
. 

Reivindicações de minorias se acirraram e fortaleceram os movimentos nacionais de países 

que se sentiam oprimidos. É a fase de libertação nacional (HOBSBAWM, 1990, p. 161-165). 

O esporte, nesta época, se tornou um espaço de luta nacional, de afirmação de nacionalidade. 

Este foi o objetivo principal dos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, para os nazistas. Isto 

ficava claro, também, nos encontros de futebol entre determinados países ou times. Áustria x 

Hungria, Inglaterra x Irlanda, por exemplo. A organização da Copa de 50, no Brasil, serviu 

                                                 
8
 Tal princípio, formulado pelo presidente norte-americano Thomas Woodrow Wilson (1912-1921), no pós-1ª Guerra, 

basicamente, dizia que as fronteiras dos Estados deveriam coincidir com as fronteiras da nacionalidade e da língua. Na 

prática, era impossível, a não ser que duas medidas fossem tomadas: a expulsão das minorias dentro destes novos territórios 

ou a exterminação. 
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para promover a imagem do país. O tricampeonato mundial em 1970, já sob a ditadura 

militar, também foi utilizado como elemento de identificação, algo que também se busca com 

a Copa de 2014 (HELAL, 2011, p. 189-210). Na Olimpíada de 1956, disputada em 

Melbourne, Austrália, as seleções húngara e soviética se enfrentaram na semifinal do torneio 

de polo aquático. O jogo aconteceu um mês após a Revolução Húngara, que buscou 

autonomia em relação à União Soviética e foi derrubada militarmente. No confronto 

desportivo, jogadores dos dois países protagonizaram uma briga, que culminou com vários 

atletas feridos. A Hungria venceu a partida. Os palestinos da organização Setembro Negro 

escolheram o esporte como pano de fundo para a sua ação. Sequestraram e mataram membros 

da delegação israelense, na vila olímpica, durante os Jogos de Munique, em 1972. Os norte-

americanos boicotaram a Olimpíada de 1980, em Moscou, enquanto os soviéticos não se 

apresentaram no evento seguinte, em 1984, na cidade de Los Angeles. A ditadura militar 

argentina utilizou a Copa de 1978 para promover seu governo no mundo.  

A queda do muro de Berlim, em 1989, e a consequente quebra da bipolaridade de 

poderes no mundo, em 1991, deu força a novos movimentos nacionais, que se utilizaram do 

futebol. Tal e qual uma propaganda política, o discurso pode ser ofensivo. O nacionalismo 

subia como em muitas ocasiões anteriores às arquibancadas. Conflitos entre sérvios e croatas; 

ingleses e turcos; poloneses e alemães; e entre os países da desmembrada União Soviética, 

principalmente tendo a Rússia como rival.    

No Brasil, é comum se escutar a frase: “o Brasil é o país do futebol”, dando a entender 

que somos os melhores praticantes do esporte. A seleção brasileira seria a “pátria de 

chuteiras”. Discurso criado aqui e repetido tantas vezes, que se naturalizou, embora tenha 

perdido força no último quarto do século passado. Ronaldo Helal mostrou que as vitórias nas 

Copas de 1994 e 2002 e as derrotas nos Mundiais de 1998 e 2006 não foram sentidas como 

triunfos ou reveses nacionais (HELAL, 2010, p. 37-39). Na verdade, esta frase pode ser 

ouvida em dezenas de países, por aficionados pelo esporte. Algo muito diferente do que 

ocorreu com a derrota na Copa de 1950, realizada aqui. Roberto DaMatta classificou a derrota 

para o Uruguai, diante de 200 mil pessoas no Maracanã, como a maior tragédia 

contemporânea de nossa história. Isto justamente porque aconteceu no momento em que o 

Brasil desenvolvia sua imagem para si e para o mundo (DAMATTA, 1982, p. 31). Exagero 

ou não, a percepção da derrota, como mostrou Helal, era distinta àquela altura. 

Outro elemento destacável é a alteridade dentro do futebol. A imprensa esportiva 

nacional, depois de identificar no Uruguai o grande rival do Brasil, teria eleito a Argentina 

como nosso maior adversário. Uma visão do “outro” repleta de estereótipos de cunho moral. 
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“Catimba”, empáfia e racismo estão presentes na visão brasileira sobre os argentinos. Helal 

(2006, p. 165-195) destacou seis fatores importantes para o acirramento da rivalidade entre os 

dois países: 

 

1 – A suspensão de Maradona na Copa de 1994 e seu declínio desde aí até 2004; 

2 – A conquista do tetra pelo Brasil justamente no Mundial em que Maradona foi suspenso, se 

distanciando outra vez da Argentina em Copas do Mundo; 

3 – O fato de o Brasil ter ido às finais da Copa de 1998 e de 2002, tendo vencido a última e se 

distanciando ainda mais da Argentina; 

4- A eleição da FIFA sobre o “melhor de todos os tempos” vencida por Maradona; 

5 – A eleição de vários jogadores brasileiros como “melhores do mundo”; 

6 – O surgimento dos jornais esportivos Olé e Lance a partir de 1996. 

 

 

1.4 Projeto de nação no Brasil e na Argentina 

 

 

A mudança do regime monárquico para o republicano pouco alterou a estrutura social 

do Brasil (CARVALHO, 1987). Isto porque não houve naquela oportunidade (e nem antes 

dela) participação popular nas tomadas de decisão das elites militar e cafeicultora. A partir de 

1889, até se buscou, de alguma forma, a aproximação com a população, mas sem efeito. 

Mostra José Murilo de Carvalho que os esforços das correntes republicanas para expandir a 

legitimidade da Proclamação falharam. Não conseguiram, os líderes e desenvolvedores do 

movimento, criar um imaginário, um ambiente popular republicano (CARVALHO, 1990, p. 

141). Falando detidamente sobre a capital do país na época, o Rio de Janeiro, José Murilo 

revela de onde surgiram os primórdios da participação identitária coletiva. 

 

Impedida de ser república, a cidade mantinha suas repúblicas, seus nódulos de participação 

social, nos bairros, nas associações, as irmandades, nos grupos étnicos, nas festas religiosas e 

profanas e mesmo nos cortiços e nas maltas de capoeiras. Foi da evolução destas repúblicas, 

algumas inicialmente discriminadas, se não perseguidas, que se foi construindo a identidade 

coletiva da cidade... Foi o futebol, o samba e o carnaval que deram ao Rio de Janeiro uma 

comunidade de sentimentos, por cima e além das grandes diferenças sociais que sobreviveram 

e ainda sobrevivem (CARVALHO, 1987, p. 163.). 

 

Dirigido por oligarquias desde sua fundação republicana, o Brasil não era ainda uma 

nação. Não havia o sentimento de pertencimento à entidade nacional. Como expôs Boris 

Fausto, “a democracia política tinha um conteúdo apenas formal: a soberania popular 

significava a ratificação das decisões palacianas” (FAUSTO, 1982, p. 233). Algo que passou a 

ser valorizado, a partir da Revolução de 1930, quando se desenvolveu um projeto de nação. 

Algumas raízes já estavam presentes na Semana de Arte Moderna de 1922 e, principalmente, 
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nos movimentos por ela gerados, como o Pau-Brasil, o Verde-Amarelo e o Manifesto 

Antropofágico. Era, entretanto, algo que se restringia às elites. 

Estabelecido o novo regime e sua natureza, em 1930, a Nova República passou a 

“moldar a nação”, por meio de símbolos, fossem antigos ou novos, algo muito parecido com o 

que aconteceu na França, nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo (HOBSBAWM, 

1997, p. 286-287). O governo Vargas utilizou várias estratégias para conformar a identidade 

brasileira. Getúlio foi, por exemplo, o primeiro presidente do país a visitar uma reserva 

indígena (Carajás, no Brasil Central). O índio seria a raiz da brasilidade. Sob o ministério da 

Educação e Saúde Pública, comandado por Gustavo Capanema, inúmeras ações foram 

criadas, intelectuais foram estimulados e pesquisas com tribos indígenas foram financiadas. 

Criou-se o Dia do Índio, 19 de abril. O elemento negro, embora, de acordo com o pensamento 

político da época, precisasse ser controlado, também foi incluído no projeto. Comemorou-se o 

cinquentenário da Abolição da Escravidão, em 1938, elevando o negro à condição de raça 

constitutiva da nacionalidade. A capoeira foi domesticada, com a cooptação de mestre Bimba, 

importante figura na criação da capoeira regional (ZANELATTO, 2007). A música também 

foi largamente utilizada. Virou disciplina obrigatória nas escolas. O maestro Villa-Lobos fez 

inúmeros concertos públicos e de propaganda, financiados pelo Estado Novo, popularizou-se 

o canto orfeônico
9
. Concomitantemente, buscou-se valorizar o samba, homogeneizá-lo e 

utilizá-lo, trazendo para o próximo do “oficialismo” (ZANELATTO, 2007). Politicamente, 

por meio do Ministério do Trabalho, os sindicatos, antes nas mãos de socialistas e anarquistas, 

foram incorporados pelo Estado, que passou a controlá-los. Tudo foi sendo amarrado pelo 

Estado total (RODRIGUES, 1990, p. 46-76). Claro, houve, em todos esses processos, 

resistências. 

Enfim, como em muitos lugares do mundo, o futebol também foi utilizado no processo 

de construção da identidade nacional, de uma comunidade imaginada, conforme observou 

Benedict Anderson (1991), acompanhado, na sequência analítica, por Hobsbawm (1997, p. 

309). A alcunha “país do futebol” foi uma construção de intelectuais, naquele período. O 

futebol foi utilizado como locus desse projeto nacionalista (anos 30 a 70, principalmente). A 

seleção brasileira passou a ser um totem
10

 nacional. A partir dela, os brasileiros se relacionam 

                                                 
9
 De função pedagógico-musical. Visa a democratizar a prática e a teoria da música em escolas públicas. Para maiores 

informações, ver: Monti, Ednardo Monteiro Gonzaga do. Canto orfeônico: os ideais cantados do Estado Novo In: Revista 

Travessias. Vol. 2, número 1, 2008. 

 
10

 Um sentimento de adesão a um grupo, que se expressa em comportamento coletivo formalizado em um objeto que 

representa o próprio grupo. Radcliffe-Brown, Alfred. Estructura y función en la sociedad primitiva. Barcelona: Editorial 

Planeta De Agostini, 1986, páginas 135-152. 
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entre si. O surgimento do rádio contribuiu para a popularização do esporte. Durante a Copa de 

1938, por meio dos alto-falantes espalhados pela capital, as pessoas se juntavam para escutar 

a narração dos jogos do Brasil. Ainda nas primeiras décadas do século XX, a cobertura da 

imprensa escrita já repercutia a produção de ídolos esportivos, conforme mostrou Nicolau 

Sevcenko, ao se referir a Arthur Friedenreich, jogador do futebol paulista (SEVCENKO, 

2003, p. 57). 

Em 1941, o Estado Novo criou o Conselho Nacional de Desportos, que controlava as 

atividades relacionadas aos esportes, sobretudo legislação e gestão. A candidatura a sediar a 

Copa do Mundo de 1950, com a construção do Maracanã, o maior estádio do mundo à época, 

fez parte deste processo. Com o planeta voltado para o Brasil, a oportunidade de promover 

uma imagem positiva e civilizada do país seria enorme.  

O jornalista Mario Filho, dono do Jornal dos Sports, e Gilberto Freyre participaram do 

processo construção imagética e deram legitimidade a ele. Enxergaram um modo brasileiro de 

jogar futebol, que era oriundo da chamada mistura de raças. Construía-se o “país do futebol” 

(HELAL, 2010, p. 37-39). É no livro O Negro no Futebol Brasileiro, de Mario Filho (2003), 

prefaciado por Freyre, que a ligação entre nação e futebol se torna mais intensa. De igual 

importância é o artigo de Freyre (1938), Foot-ball Mulato, publicado em junho de 1938, 

durante a disputa da Copa do Mundo da França. Ali, o antropólogo transpôs algumas 

observações feitas em Casa Grande e Senzala (FREYRE, 2003), sobre a sociedade brasileira. 

Ele as aplicou ao futebol.  

 

O nosso estilo de jogar foot-ball me parece contrastar com o dos europeus por um conjunto de 

qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de ligeireza e ao mesmo tempo de 

espontaneidade individual em que se exprime o mesmo mulatismo de que Nilo Peçanha foi 

até hoje a melhor afirmação na arte política (FREYRE, 1938). 

 

Freyre não apenas reafirma as qualidades do mulatismo brasileiro, especiais para o 

futebol, como também veicula o sucesso do estilo de jogo da seleção a um político do início 

do século XX. Nilo Peçanha, mulato, foi presidente da República e vítima de preconceito nos 

jornais. Chegou, inclusive, a esconder suas raízes negras (CAMPOS, 2008, p. 61). Há 

estudiosos, porém, que identificam nesse mesmo louvor aos mulatos, à contribuição dos 

negros para o futebol brasileiro, um preconceito velado, subliminar. Tais grupos teriam 

aptidão para o esporte e para a música, mas de qualidade duvidosa para outras funções que 

exigissem rigor intelectual (ABRAHÃO; SOARES, 2011, p. 92).  

Freyre apontou como positiva a suposta democracia racial brasileira. Nosso estilo se 

contrapunha, para ele, ao europeu. 
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Acaba de se definir de maneira inconfundível um estilo brasileiro de foot-ball; e esse estilo é 

mais uma expressão do nosso mulatismo ágil em assimilar, dominar, amolecer em dança, em 

curvas ou em músicas técnicas européias ou norte-americanas mais angulosas para o nosso 

gosto: sejam alas de jogo ou de arquitetura. Porque é um mulatismo, o nosso – 

psicologicamente, ser brasileiro é ser mulato – inimigo do formalismo apolíneo [...] O 

contraste pode ser alongado: o nosso foot-ball mulato, com seus floreios artísticos, cuja 

eficiência – menos na defesa do que no ataque – ficou demonstrada brilhantemente nos 

encontros deste ano com os poloneses e os tchecoslovacos é uma expressão de nossa 

formação social democrática como nenhuma [...] No foot-ball, como na política, o mulatismo 

brasileiro se faz marcar por um gosto de flexão, de surpresa, de floreio que lembra passos de 

dança e de capoeiragem. Mas sobretudo de dança. Dança dionisíaca. Dança que permita o 

improviso, a diversidade, a espontaneidade individual. Dança lírica (FREYRE, 1938). 

 

Em decorrência do processo de globalização cultural e econômica, houve mudanças na 

condução da construção do estilo de jogo essencialmente brasileiro, bem como na percepção 

do pertencimento ou do compartilhamento. O que antes era motivo de vinculação, reunião e 

coesão sociais, como feriados ou comemorações nacionais, teria deixado de sê-lo. Nos dias 

atuais, muitos ídolos são desterritorializados (exemplo de Kaká, ídolo no Brasil, na Espanha, 

na Itália) e têm carreiras estritamente profissionais, com patrocínios e responsabilidades de 

todos os tipos. Não encerram em si apenas sua pátria, mas uma série de novas identidades e 

características. A ideia é de que o futebol é um entretenimento, que deve ser consumido. As 

identidades modernas estariam, então, sendo quebradas, assim como a própria noção de 

Estado Nacional. A imagem idealizada do Brasil como “país do futebol” e a de que o drible 

seria uma criação ou um aperfeiçoamento brasileiro, são abordadas por Helal. Segundo ele, 

mitificações e idealizações fazem parte do referencial mental de qualquer país. O importante é 

estudá-las a fundo e revelar que são criações sem base empírica. Isso sem deixar de entender 

que têm efeito sobre a população. As crenças são de longa duração, mas o cientista deve saber 

identificá-la e expressar seu ponto de visto, mesmo que este contrarie uma ideia aceita por 

todos (HELAL, 2011).  

No caso da construção das imagens do futebol brasileiro, a alteridade mereceu papel 

de destaque. O maior rival eleito foi a Argentina. Nos dois países, a identidade criada, a partir 

do futebol, é parecida. Helal, que verificou o uso de uma série de preconceitos em jornais 

brasileiros e argentinos, acredita que a explicação para a relação de alteridade reside nas 

construções de ambas as nacionalidades. De acordo com sua análise, há mais preconceito no 

Brasil em relação aos argentinos, do que o contrário. No país vizinho, em várias épocas, como 

nas Copas de 70 e 82, o futebol brasileiro foi exaltado pela imprensa, com adjetivos como 

“jogo bonito”, alegria, diversão e habilidade (HELAL; CABO, 2011, p. 115-135). Houve 

matérias em tom de lamentação, quando o Brasil não deu o “show” que esperavam. E sempre 

estão presentes os estereótipos, sejam negativos ou positivos.  
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A questão, na Argentina, parece se limitar, hoje em dia, ao futebol. A explicação pode 

vir, segundo Helal, do fato de que a nação brasileira foi, em grande parte, como já dissemos, 

construída com forte contribuição do futebol. Já na Argentina, o elemento nacional é anterior 

à prática deste esporte. Lá, o futebol reforçou o nacionalismo, mas não foi parte criadora dele 

(HELAL, 2007, p. 24). O principal elemento conformador da identidade nacional argentina, 

até os anos 60 foi a escola pública (ALABARCES, 2002, p. 25-27). Como mostra Hilda 

Sábato, o Estado-Nação republicano é uma criação do século XIX naquele país. Com isso, a 

incorporação dos direitos de cidadania aconteceu mais cedo que no Brasil. 

 

Somente no último quartel do século XIX foi alcançada a consolidação parcial dessa forma 

relativamente estável que denominamos Estado-Nação, no jargão contemporâneo. Naquela 

época, as nações latino-americanas experimentavam transformações importantes: suas 

economias cresciam sustentavelmente em estreita relação com o capitalismo e com o mercado 

internacional, e suas sociedades iam sendo cada vez mais diversificadas e complexas... Em 

resumo: o século XIX foi o século da república. Foi inaugurado num gesto radical que 

procurava instaurar a igualdade política entre os integrantes das novas nações em formação... 

Esse gesto abriu caminhos para a mobilização e o reagrupamento maciço de pessoas que 

passaram a ocupar um lugar político diferente daquele que tiveram previamente. Foram 

criadas novas formas e hierarquias políticas definidas com certa autonomia em relação com o 

social e que se afastavam decididamente das tradições do Antigo Regime (SÁBATO, 2009, p. 

16-17). 

 

 Pablo Alabarces (1998, p. 268) apontou dois eixos de oposições, por meio dos quais o 

futebol reforçou laços de identidade entre os argentinos. 

 

La invención del fútbol resulta de constituiciones muy complejas, donde las afirmaciones 

identitarias remiten a formantes disímiles (migratorias, barriales, generacionales, de clase), 

pero que tienden a reunir-se en dos interpolaciones básicas, en dos ejes de oposiciones: frente 

a los ingleses (inventores, propietarios, administradores), del que resulta un mito de 

nacionalidad, y frente a las clases hegemónicas (practicantes, propietarios del ocio, 

estigmatizadores, de lo que resulta un mito de origen, humilde aunque no proletario). 

 

Na imprensa esportiva argentina (jornais impressos), quando sua seleção enfrenta uma 

equipe europeia, ressalta-se o valor criativo do futebol nacional, a “gambeta”, os dribles, o 

toque de bola refinado, o futebol do “potrero” (campo de pelada). Quando o adversário é o 

Brasil, no entanto, o discurso muda, conforme verificou Helal (2007, p. 18), na análise dos 

periódicos argentinos dos primeiros anos do século XXI. 

 

Nas análises dos confrontos de 2005, percebemos uma “mudança” na identidade argentina. 

Elementos mais secundarizados vem à tona: a “força” e o futebol coletivo, que seriam, nas 

“construções” do passado, típicas do futebol inglês. Seja na identificação ou na marcação de 

uma “outra singularidade” argentina (mais européia), a admiração pelo futebol brasileiro é 

explícita na maioria das matérias analisadas. 
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 Cabe lembrar que os argentinos nutrem rivalidade secular pelos ingleses. Já o Brasil 

começou a se formar como nação, a partir de 1930, quando passou a existir tal preocupação. 

O futebol, presente havia trinta anos, foi um dos elementos desta construção. No prefácio do 

livro O Negro no Futebol Brasileiro, Gilberto Freyre destacou que o esporte sublimou os 

elementos irracionais da formação cultural brasileira. 

 

Era natural que tomasse aqui o caráter particularmente que tomou. Pois tornou-se o meio de 

expressão, moral e socialmente aprovado pela nossa gente – pelo governo, pela Igreja, pela 

opinião pública, pelo Belo Sexo, pela imprensa – de energias psíquicas e de impulsos 

irracionais que sem o desenvolvimento do futebol – na verdadeira instituição nacional que é 

hoje, entre nós, teriam assumido formas de expressão violentamente contrárias à moralidade 

dominante em nosso meio. O cangaceirismo teria provavelmente evoluído para um como 

gangsterismo urbano, com São Paulo degradada numa sub-Chicago de Al-Capones ítalo-

brasileiros. A capoeiragem, livre de Sampaio Ferraz, teria provavelmente voltado a enfrentar a 

polícia das cidades sob a forma de conflitos mais sérios que os antigos entre valentes dos 

morros e guardas-civis das avenidas, agora asfaltadas. O samba teria se conservado tão 

particularmente primitivo, africano, irracional [...] A malandragem também teria se 

conservado inteiramente um mal ou uma inconveniência (FREYRE, 2003). 

 

Além de ter sido utilizado pelo governo, na Era Vargas, o futebol seguiu como 

instrumento nacionalizante e de promoção do país, como em 1950, quando a Copa do Mundo 

foi aqui disputada e o Maracanã utilizado como cartão-postal. Nos anos 70, já com a presença 

da televisão, a ditadura também se apropriou do esporte e interveio na Seleção Brasileira e nas 

festividades pela conquista do tricampeonato, além de inaugurar estádios pelo país (SOUZA, 

2008, p. 21-22). Emílio Garrastazu Médici frequentava estádios e promoveu sua imagem, com 

apoio da Assessoria Especial de Relações Públicas, de torcedor número 1 da nação, durante a 

Copa de 1970, disputada no México (AGOSTINO, 2002, p. 158).  
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2 METODOLOGIA 

 

 

A dissertação consta, em parte, de pesquisa bibliográfica e de periódicos. Por meio 

destas fontes, mostraremos e discutiremos como as imagens heroicas de Maradona e Pelé 

foram construídas ao longo do tempo. Embora não existam trabalhos específicos sobre o tema 

proposto, há uma boa bibiografia de apoio. Na parte principal do trabalho, as fontes utilizadas 

para análise serão audiovisuais. O olhar se voltará especificamente para dois filmes, um sobre 

Maradona, El Camino de San Diego, outro sobre Pelé, Pelé Eterno. Nesses filmes, tentaremos 

destacar e problematizar os recursos acionados para a construção e reprodução das imagens 

mitológicas. 

A análise cultural e sociológica, pensamos, precisa ser acompanhada historicamente. 

Para entendermos o que representam as figuras heroicas de Maradona e Pelé, se nos impõe 

uma descrição (sempre acompanhada por reflexões) histórica. É necessário que busquemos 

suas trajetórias desde o princípio, a fim de entendermos quais recursos foram acionados, o que 

foi omitido e em que se transformaram suas imagens públicas. Tais construções são 

dinâmicas, daí merecerem uma análise diacrônica. Não se tratará, no entanto, de uma 

perspectiva biográfica, totalizante sobre os personagens. Vamos eleger momentos importantes 

na construção das mitologias, como as primeiras aparições públicas na imprensa escrita 

especializada, o início das carreiras, as Copas do Mundo, as quedas, os sucessos, e trechos da 

vida pós-futebol.  

O modelo metodológico básico será o da Análise de Narrativa, nas duas partes 

propostas, levando em consideração o material utilizado, sejam trabalhos acadêmicos, na 

primeira, sejam os filmes, na segunda. O arcabouço será formado pelos trabalhos acadêmicos 

sobre o tema, sejam artigos ou livros. Eles darão a sustentabilidade científica ao trabalho, a 

partir de análise detalhada de seus conteúdos.  

Uma mensagem articulada na fala de um emissor não é neutra. Ela contém em si uma 

visão de mundo e é uma prática social. O sujeito que a profere possui ideologia, um 

arcabouço, que classifica e organiza o mundo. O trabalho da análise é justamente o de 

desconstruir ou perceber a essência das mensagens, a organização retórica. Para Rosalind Gill, 

a análise deve ser cuidadosa e caminha entre o texto e o contexto. Assim se torna possível o 

exame do conteúdo, da organização e das funções do discurso (GILL, 2005, p. 266). 

A análise de periódicos demandará outro olhar, por se tratar de diferente plataforma, 

sujeita a variáveis, como linha editorial do veículo, exigências profissionais, como a 
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necessidade de um texto com emoção, e objetivos da produção. Abordagem similar será dada 

ao conteúdo fílmico trabalhado. Será necessário aproveitar o conteúdo relatado, mas 

problematizá-lo, para que fiquem claras as estratégias adotadas no discurso dos jornais e 

filmes: Como a imagem é criada? Que recursos são utilizados? O que é essa imagem criada? 

Por que é criada? Como é reproduzida? Por terem conteúdo de louvor ou crítica pessoal, a 

análise será criteriosa, a fim de evitar a simples reprodução do que deve ser discutido e 

investigado com olhar crítico. Com isso, acreditamos estar contribuindo para a construção do 

conhecimento nos estudos de comunicação.  

O cinema é um dos principais construtores de sentido e imagens desde o princípio do 

século XX. Foi utilizado politicamente por soviéticos, nazistas, fascistas, movimentos de 

libertação e norte-americanos, sob a forma de documentários e obras ficcionais. Sempre 

carregam uma mensagem, sejam de propaganda ou não. Sempre há uma intenção, uma ideia 

que se quer passar ou torná-las conhecidas do grande público. No caso dos filmes por nós 

escolhidos, tentaremos demonstrar de que forma reproduzem os discursos públicos sobre 

Maradona e Pelé. A análise será minuciosa, pois, além do conteúdo verbal, a linguagem 

cinematográfica se utiliza de recursos visuais para emitir sua mensagem. Estas se relacionam, 

portanto, com a construção das imagens mitológicas dos personagens, muito anteriores às 

suas confecções. O que veremos será justamente a reprodução destas imagens, trabalhadas 

anteriormente em outros meios de comunicação de massa. Justamente por ser guiado por 

intencionalidade, o cinema não deve ser o único suporte de análise.  

Cabe aqui uma observação. Os filmes selecionados não são do mesmo tipo. Pelé 

Eterno é um documentário, que narra a vida do jogador cronologicamente, destacando 

grandes feitos e gols. Já El Camino de San Diego é uma obra de ficção, que não busca contar 

a história de Maradona. A partir de um fato importante em sua vida, a internação em 2004, 

quando ficou em estado de coma, o filme conta a vida de um fã de Maradona. Ressalvadas 

estas diferenças, destaquemos que o intuito de ambos é similar: fazer um discurso laudatório. 

Realçam as imagens mitológicas e reproduzem mensagens recorrentes em suas trajetórias. No 

caso do brasileiro, algo mais explícito. No caso do argentino, mais subliminar. Se a forma dos 

filmes não é a mesma, a mensagem do conteúdo é bem próxima, o que nos possibilita utilizá-

los na pesquisa. O historiador Marc Ferro, da 3ª geração da Escola dos Annales, corrente que 

domina os estudos históricos na França, desde os anos 20 do século passado, foi o pioneiro na 

utilização e na teorização do cinema como fonte de análise. Segundo ele: “...o filme, imagem 

ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, é História” 

(FERRO, 1992, p. 86). A análise não se dá pelos pontos de vista semiológico, estético ou da 
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história do cinema. O filme é um produto, cujas significações extrapolam essas abordagens. 

Busca-se a realidade que ele representa (FERRO, 1995, p. 202-204). Para Ferro (1992, p. 88), 

todos os filmes são objetos de análise, sejam eles documentários ou peças de ficção.  

 

O que é evidente no caso dos ‘documentos’, os filmes de notícias, não é menos verdadeiro no 

caso da ficção. A porção do inesperado, do involuntário, pode ser muito grande aí. Em ‘La vie 

dans un sous-sol’, filme de 1925, um casal consulta uma folhinha para calcular a data em que 

nascerá a criança que esperam. É uma folhinha de tipo comum, que traz a data de 1924; mas 

já está ornamentada com uma grande fotografia de Stalin... Esses lapsos de um criador, de 

uma ideologia, de uma sociedade, constituem reveladores privilegiados. 

 

A perspectiva que desconsidera a ficção como objeto de análise, segundo Ferro, parte 

da ideia de que, por representar o imaginário, não exprimiria o real e, portanto, não poderia se 

constituir em fonte de conhecimento. Justamente por isso, afirma o historiador, por exprimir o 

imaginário, este tipo de filme abre uma via real na direção de zonas humanas, que são, sim, 

fonte de conhecimento (MORETTIN, 2003, p. 23). Uma ficção traz elementos inconscientes 

de seus produtores, além de uma informação documentada, como em cenas externas. O 

próprio valor de verdade de um documentário deve ser relativizado, já que se trata da verdade 

do diretor, do que sua câmera (como, com qual objetivo e em que local) mostra.  



27 

 

3 CATEGORIAS 

 

 

3.1 Apolo e Dioniso 

 

 

Filho de Zeus (pai dos deuses e dos homens) com Leto, divindade da noite, Apolo 

logo se mostrou dotado de impressionante força e beleza. No monte Parnaso, sobre a antiga 

cidade de Delfos, ainda jovem encontrou e matou um dragão gigantesco (Píton) enviado por 

Hera, irmã e esposa de Zeus. Os restos mortais do animal se espalharam pelo mundo grego. 

Após expiar sua culpa pelo assassinato, voltou para Delfos, onde instituiu seu templo, o 

Oráculo de Delfos (local que, de fato existiu, descoberto por arqueólogos) (HACQUARD, 

1996, p. 27-33). Não se sabe quando surgiu o mito de Apolo. Os estudiosos acreditam que 

tenha sido elaborado no fim da Idade do Bronze Grega (século XI a.C.) ou já na Idade das 

Trevas da Grécia antiga (séculos XI, X e IX a.C.), após a invasão dos dórios, quando a língua 

grega deixou de ser escrita
11

. Nesse período, muitos mitos
12

 foram criados. Alguns deles 

vingaram e foram contados por Homero, provavelmente no final do século IX a.C., antes do 

reflorescimento da região, no Período Arcaico, quando a escrita voltou à tona e os mitos, por 

conseguinte, se tornaram estáveis. Fato é que a figura de Apolo, de acordo com Junito de 

Souza Brandão, é resultante de um vasto sincretismo da Antiguidade, com características 

nórdicas, asiáticas, egeias e helênicas. Isso faz com que se torne uma figura complexa. Talvez 

por isso possua mais de duzentos atributos na literatura (BRANDÃO, 1987, p. 84-86). 

Em sua trajetória, fez inúmeras proezas. Combateu outros deuses que o desafiaram e 

espalhou a peste sobre insurretos. Além do uso de arco e flecha, dedicava-se à música. Teve 

incontáveis amantes de ambos os sexos e gozava de grande prestígio no Olimpo. Foi um dos 

deuses mais importantes e cultuados na Antiguidade, não apenas na Grécia. O epíteto mais 

famoso era o “deus solar”, “o dourado”. Algo positivo, apreciado como uma divindade 

purificadora e pulverizadora da vida, o poeta e músico pastoril. A luz que combatia as 

                                                 
11 Os povos micênicos, pré-Idade das Trevas, entre os séculos XV e XII a.C., escreviam no alfabeto Linear B. Tal alfabeto 

caiu em total desuso. Atravessou-se um período sem escrita no mundo grego. Quando a escrita voltou a ser utilizada, já era 

outra, influenciada pelo alfabeto fenício e outras línguas semíticas. 

 
12

 É o relato de um acontecimento ocorrido no tempo primordial, mediante a intervenção de entes sobrenaturais. É, pois, a 

narrativa de uma criação: conta-nos de que modo algo, que não era, começou a ser. De outro lado, o mito é sempre uma 

representação coletiva, transmitida através de várias gerações e que relata uma explicação do mundo. Para maiores 

informações, ver: Brandão, Junito de Souza. Mitologia Grega. Volume 1. Petrópolis: Vozes, 1987, páginas 35-42. 
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sombras, destruidoras da sabedoria. Símbolo da ordem universal, sinônimo de harmonia dos 

desejos e figura de perfeitas proporções (HACQUARD, 1996, p. 27-33).  

Passemos às considerações a respeito de Dioniso, filho de Zeus com Sêmele, filha do 

rei de Tebas, Cadmo. Sêmele morreu quando ainda gestava o filho, que foi salvo. Zeus o 

escondeu de sua esposa, Hera, na gordura de sua coxa. Dali, de sua segunda gestação, agora 

em um corpo divino, nasceu. Depois de um tempo, Zeus confiou seus cuidados às Ménades, 

ninfas do Monte Nisa (HACQUARD, 1996, p. 98). Sua primeira aparição na literatura grega 

foi na Ilíada, embora já figurasse na mitologia grega desde o século XIV ou XIII a.C.. O 

atraso, segundo Junito de Souza Brandão, se deve ao fato de que o deus da transformação, do 

êxtase e do entusiasmo, além de ser eminentemente agrário, seria uma ameaça à polis dos 

eupátridas (aristocratas), no período micênico, anterior à Idade das Trevas grega 

(BRANDÃO, 1987, p. 117). Vigoravam com força os deuses patriarcais, como Zeus, Apolo, 

Ares, Atená. Ganha mais destaque no Édipo Rei, de Sófocles, e na obra As Bacantes, de 

Eurípedes, já no século V a.C., quando o descontentamento com a oligarquia e a consequente 

entrada em cena da democracia (a partir das reformas de Sólon, Pisístrato, Clístenes, Efialtes e 

Péricles) se fizeram presentes.  

Já na idade adulta, Dioniso, diz a mitologia, percorreu o mundo, ensinando aos 

homens a cultura da vinha, se entregando aos prazeres da vida e participando de alguns 

conflitos com reis e outros deuses. Nos locais de culto, ocorriam as dionisíacas ou bacantes , 

festas populares dedicadas ao deus. Eram centradas no tema do vinho. Nas Dionisíacas de 

Atenas nasceu a poesia dramática grega e o teatro. Eram declamados os ditirambos (hinos 

cantados por um coro em uníssono, destacando os feitos, as barreiras e as vitórias de Dioniso). 

Havia, ainda, as orgiásticas, nas quais os fiéis entravam em estado de êxtase completo ou 

embriaguez absoluta, invadidos pela sombra do deus. Tratava-se de um deus próximo dos 

homens e que estabelecia com eles um contato diferente do que era comum na religião grega. 

Mantinha com seus devotos, de acordo com Jean-Pierre Vernant, uma relação cara a cara. O 

fato de ter uma posição ambígua no Olimpo, por conta de sua origem materna não-divina, 

possui uma relação direta com seus discípulos. Por ter essa condição menos plenamente 

divina que seus pares olímpicos, a identificação com ele é mais fácil do que com Apolo, mais 

distante (VERNANT; VIDAL-NAQUET, 1991, p. 251-255). 

Para Georges Hacquard, a contribuição da figura de Dioniso à cultura universal é vital 

para a sequência da história. “Assim, e apesar de ser o último dos grandes deuses a entrar no 

                                                 
 Há uma peça de Eurípedes chamada “As Bacantes” (tragédia). Versa sobre a punição imposta por Dioniso ao rei Penteu, de 

Tebas, e sua mãe, por ambos terem se recusado a venerá-lo. 
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Olimpo, Dioniso renovou e revolucionou completamente o gênio grego, após o século VIII a. 

C.. As artes, submetidas a Apolo, proliferaram e conheceram uma exaltação nunca vista até 

então” (HACQUARD, 1996, p. 100). Foi, portanto, além de deus da fertilidade, do vinho, da 

vegetação e da felicidade eterna, representação do desregramento divino e contribuiu para as 

artes, por meio dos cultos. Jean-Pierre Vernant o classificou como um “deus à parte”, 

“errante, vagabundo, um deus de lugar nenhum e de todo lugar” (VERNANT, 2000, p. 144).  

 

 

3.2 Abordagem moderna 

 

 

O maior estudioso da dicotomia dos deuses foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 

que construiu sua filosofia, a partir dos gregos antigos. Em seu início, período que aqui nos 

interessa, por se tratar do momento em que escreveu o Nascimento da Tragédia, foi 

fortemente influenciado por Arthur Schopenhauer. Desta influência, interessa-nos a 

introdução do corpo nos estudos filosóficos; e a arte, em especial a música, como forma 

última de transcender o sofrimento. Richard Wagner também teve influência na filosofia 

inicial de Nietzsche. Sua música representaria o ideal pré-cristão, que poderia fazer renascer a 

cultura europeia original, em especial, a alemã
13

).  

Antes de compor O Nascimento da Tragédia, que foi seu primeiro livro, em 1872, 

Nietzsche proferiu três conferências a respeito do mesmo tema: O drama musical grego, 

Sócrates e a tragédia e A visão dionisíaca do mundo. Logo na abertura da obra, Nietzsche 

deixa claro que o desenvolvimento contínuo da arte está ligado à relação de duplicidade que 

ocorre entre o elemento apolíneo e o dionisíaco. Denominações, diz ele, pegas em empréstimo 

dos gregos antigos, que não trabalhavam a ideia de arte por meio de conceitos, mas fazendo 

referências ao mundo dos deuses. O filósofo explica como ocorre o processo artístico, a partir 

dessas imagens. 

A seus dois deuses da arte, Apolo e Dionísio , vincula-se a nossa cognição de que no mundo 

helênico existe uma enorme contraposição, quanto a origens e objetivos, entre a arte do 

figurador plástico [Bildner], a apolínea, e a arte não figurada [unbildlichen], da música, a de 

Dionísio: ambos os impulsos, tão diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes em 

discórdia aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre novas, para perpetuar nelas a 

                                                 
13 Antunes, Jair. Nietzsche e Wagner: caminhos e descaminhos na concepção do trágico In: Revista Trágica: estudos sobre 

Nietzsche. Volume 1, número 2. Rio de Janeiro: 2º semestre de 2008, páginas 53-70. A discordância principal entre os dois, 

que, inclusive os afastou, foi o fato de Wagner se envolver com as questões de nacionalismo, revolução e política. Nietzsche 

também revisou mais tarde a ideia de que Wagner poderia ser esse espírito que traria a glória do mundo grego ao seu tempo. 

 

 O tradutor do livro optou por utilizar Dionísio, em vez de Dioniso. Ambos os termos estão corretos.  
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luta daquela contraposição sobre a qual a palavra comum ‘arte’ lançava apenas aparentemente 

a ponte; até que, por fim, através de um miraculoso ato metafísico da ‘vontade ’ helênica, 

apareceram emparelhados um com o outro, e nesse emparelhamento tanto a obra de arte 

dionisíaca quanto a apolínea geraram a tragédia ática (NIETZSCHE, 2007, p. 24).  

                             

A tragédia é, portanto, para Nietzsche, resultante da aliança entre apolíneo (as ações 

heroicas, o verbo) e dionisíaco (o coro, a música). As obras de Sófocles e Ésquilo assim foram 

construídas. Em sua essência, a tragédia era formada pelo coro e por um ou mais personagens, 

os heróis. Misturava passado e presente. Pode ser localizada como a tensão entre os mitos e as 

formas de pensamento atenienses de fins do século VI a.C. ao final do século V a.C. 

(VERNANT; VIDAL-NAQUET, 1977, p. 20-28). E, assim, teriam alcançado a meta suprema 

da arte. Imediatamente após abordar essa relação, Nietzsche traz a influência direta de 

Schopenhauer para seus estudos, a partir do princípio de individuação, ao qual vincula a 

marca apolínea, conforme verificou Renato Nunes Bittencourt.  

 

O princípio de individuação é o processo de criação do ser individual como figura delimitada 

pelas categorias do espaço e do tempo, circunstância que favorece a distinção precisa entre o 

‘eu’ e o ‘outro’, ou seja, a compreensão íntima da identidade pessoal. Em decorrência desses 

fatores, surgiriam as prédicas apolíneas de ‘Nada em excesso’ e ‘Conhece-te a ti mesmo’, pois 

é a partir da compreensão dos seus próprios limites individuais que o ser humano se tornaria 

capaz de agir de maneira equilibrada em sua vida cotidiana, respeitando, para tanto, a 

individualidade alheia e garantindo assim a manutenção da ordem social (BITTENCOURT, 

2009, p. 53).  

 

É nas ações heroicas individuais, em busca de glória, que a vida atinge sua perfeição. 

Assim era o indivíduo homérico, o mais brilhante de todos. Ser cantado pelos vindouros, 

chegar à imortalidade simbólica, depois de arriscar a vida, é a meta do herói. A resposta dos 

gregos aos problemas da dor, do cotidiano e do sofrimento é a epopeia, é a criação do Olimpo, 

com seus deuses (NIETZSCHE, 2007, p. 33-34).  

Em Apolo, os homens, candidatos a herói, se veem transfigurados em figuras de sonho 

(MACHADO, 2006, p. 206-209). Ele é o modelo mais perfeito de louvor à vida, buscado 

embora inatingível. Apolo, o deus que ilumina, que brilha, o deus da aparência, da imagem, 

da forma e da figura perfeita. Ele é o símbolo do mundo da beleza. E esta dimensão estética 

está intimamente ligada à ética. Ou seja, ele é também o deus da serenidade, da tranquilidade, 

dos justos limites, da perfeição individual. Seu saber é racional. Há, no entanto, um senão na 

figura divina de Apolo. Como proteção contra a dor, por meio de sua epopeia cantada, não é 

                                                 
 O termo vontade, aqui, é utilizado por Nietzsche no sentido dado por Schopenhauer, ou seja: o princípio norteador da vida, 

a experiência mais radical e profunda do ser humano e de toda a natureza. Não é algo que parte da consciência, embora 

envolva mente e corpo. Gera, sim, o pessimismo, na medida em que os desejos e aspirações são lançados em uma cadeia 

eterna, portanto não são satisfeitos. A arte seria uma das poucas formas do homem escapar da vontade. Ver: Schopenhauer, 

Arthur. O mundo como vontade e como representação. São Paulo: Editora da Unesp, 2005. 
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uma afirmação integral da vida. É, sim, apenas parcial. Será justamente complementada pela 

marca dionisíaca, da sabedoria popular, oposta à epopeia. De acordo com o filósofo Roberto 

Machado, “em tudo que o dionisíaco penetrou, o apolíneo foi suspenso e aniquilado” 

(MACHADO, 2006, p. 211). 

A referência dionisíaca pode surgir quando o princípio da razão, que regula a relação 

do sujeito com os fenômenos, e da individuação são quebrados. Irrompe do fundo mais íntimo 

do homem a essência do dionisismo, traduzido, segundo Nietzsche, pela analogia da 

embriaguez. Sob tal magia, recupera-se o laço de pessoa a pessoa e da natureza com o 

homem. Cada qual se sente unificado, fundido com o seu próximo, cantando, dançando, 

festejando. Sentem-se como deuses (NIETZSCHE, 2007, p. 27-29). O dionisismo é coletivo, 

e não individual, como o apolinismo harmônico. Representa a desintegração do “eu”.  

A relação apolíneo/dionisíaco, que moldou a tragédia grega, foi abalada pelo 

racionalismo. Já com Eurípides, o dionisíaco havia mudado, foi diminuído em importância, o 

que teria destruído a tragédia grega, classificada por Sócrates como baseada apenas no 

instinto. Pelo dramaturgo grego, segundo Nietzsche, já falava a estética socrática, na qual o 

belo é o inteligível e o sabedor, o virtuoso. Dá-se valor ao conhecimento consciente, à razão, à 

ciência, otimista por natureza (NIETZSCHE, 2007, p. 76-81).  

O processo de evolução do pensamento racionalista não mais cessou. Ganhou impulso 

com Descartes, Leibniz, Locke e Newton. Ao contrário de Schopenhauer, no entanto, 

Nietzsche não segue o caminho do pessimismo. Para ele, o espírito trágico não fora 

aniquilado pelo pensamento socrático. Ele se manteve reprimido, porém vivo. Havia um 

caminho que poderia levar ao renascimento da cultura europeia e, em especial, da cultura 

alemã, que, de acordo com o filósofo, estava em decadência, sem mitos e entregue à pura 

diversão. Por fim, havia uma saída para que o espírito trágico (dionisíaco e apolíneo, em 

essência) fosse renovado. O lugar seria a Alemanha (NIETZSCHE, 2007, p. 139). 

A questão dionisíaco/apolíneo foi mantida durante quase um século fora do debate 

sociológico. Em fins da década de 70, o francês Michel Maffesoli retomou a discussão, 

apontando elementos característicos da duplicidade em suas análises.  
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3.3 Abordagem de Michel Maffesoli 

 

 

Crítico dos valores da modernidade racionalista, Maffesoli estuda formas de 

resistências coletivas, a fim de melhor compreender os últimos trinta anos de história. Seu 

trabalho, que tem o cotidiano como elemento primordial, se desenvolve em dois caminhos: a 

crítica aos pensadores presos a esquemas explicativos do século XIX; a constatação de que há 

movimentos e atitudes que fazem face ao poder. Neste segundo caminho, representado pelas 

chamadas tribos urbanas, ele aponta possíveis respostas coletivas para a desintegração da 

modernidade.  

Na sociedade pós-moderna, muitos grupos têm se afastado da moral judaico-cristã e de 

suas instituições. Perde-se o medo do “mal”. Os exemplos dados pelo sociólogo são variados, 

desde a rejeição à participação política e aos moralismos do passado até um comportamento 

entregue às paixões, à libido desenfreada. Podem ser encontrados nas raves, nos movimentos 

de proximidade com a natureza, no consumismo, nas paradas gays, tatuagens, piercings, etc. 

Trata-se de um movimento instintivo, que revaloriza o corpo, um novo hedonismo, um 

narcisismo coletivo. Este é um meio de socialidade
*
, de interação cultural

14
. O que se pensava 

um arquétipo arcaico está de volta:  

 

O retorno do vitalismo é, ao mesmo tempo, o do arquétipo. Com efeito, é notável observar 

como, neste fim de século, o desafecto perante opiniões, convicções e outras construções 

abstractas vai a par com a retoma de ‘arcaísmos’ que a modernidade julgara ultrapassados. 

Pelo minha parte, mostrei a acentuação dos valores dionisíacos, os do tribalismo e do 

nomadismo (MAFFESOLI, 2000, p. 152). 

 

A contestação ocorre com os grafites, modas particulares, a música (MAFFESOLI, 

1998, p. 75). Há espaço para as paixões, intensas interações, que devem ser vividas no “aqui e 

agora”, na eternidade do instante, e não projetadas em um futuro transcendente.  

 

A recusa de um fim exterior [...] pode culminar num grande impulso consecutivo à 

concentração da vida em si mesma. Esta se torna, então, potência afirmativa, acentuando a 

intensidade e a riqueza de um presente que se esgota em si mesmo [...] Neste último sentido, o 

eterno retorno do mesmo é a consequência lógica de um presente que concentra em si mesmo 

toda a sua virtude (MAFFESOLI, 1984, p. 91). 

 

                                                 
* Neologismo criado pelo autor, com o intuito de definir a expressão “estar-junto”. Uma tentativa de escapar ao vocabulário 

racional, que seria exposto no substantivo social. 

 
14 Para maiores informações, ver: Maffesoli, Michel. A parte do diabo. Rio de Janeiro: Record, 2004; Maffesoli, Michel. O 

ritmo da vida: variações sobre o imaginário pós-moderno. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
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Viver dessa forma é viver o sentimento trágico. É viver o elemento dionisíaco, suas 

situações e sentimentos, suas dualidades, o prazer, mas também a melancolia, a vida e a 

morte. Trata-se do tempo do orgiasmo, que é excesso e contenção, tempo do corpo, poético e 

erótico. Em contraste, estaria o tempo do produtivismo linear, do otimismo, da ideologia da 

felicidade (planificada), da vida racional do “dever ser”, de Apolo e Prometeu (MAFFESOLI, 

1984, p. 91).  

O processo civilizatório não diminuiu a “pulsão à errância”, os vínculos libidinais, a 

tendência ao orgiasmo dionisíaco. As pessoas são impulsionadas a viverem, apesar das 

coerções sociais. Maffesoli dá uma série de exemplos, para demonstrar como a força orgíaca 

se faz presente nas realidades sociais, ao longo da história, multifacetada em um politeísmo de 

valores. Paroxísticos: atos sexuais, o uso de substâncias psicotrópico-ativas, festas raves; 

Moderados: manifestações culturais, contemplação da natureza, experiências místicas ou 

esportivas. O ludismo, da mesma forma, seria um contraponto ao utilitarismo e, ao mesmo 

tempo, efeito e consequência da socialidade.  

 

Do turfe ao cassino, da bocha aos diversos esportes (futebol, rugby, etc.), mas também nos 

comentários públicos dos acontecimentos [...] pratica-se a comunhão de emoções ou de 

sensações que, sem isso perderiam a graça. Essa partilha de emoções [...] é, stricto sensu, o 

que funda a vida social (MAFFESOLI, 2005, p. 54). 

 

O lazer, eminentemente coletivo, tem a condição de desenraizar o indivíduo, fazendo-

o perder-se no outro. Promove a vitalidade coletiva. As características do orgiasmo dionisíaco 

podem, por exemplo, ser encontradas nas arquibancadas dos estádios de futebol. No campo, 

estariam os heróis.  

 

 

3.4 Gilberto Freyre 

 

 

Retornando ao pensamento de Gilberto Freyre, encontraremos a dicotomia das 

categorias. Como já dissemos, seu papel na imaginação da nação brasileira, a partir do mito 

da democracia racial (não criado por ele), foi vital, nos anos 30. O que era visto como 

negativo pelas elites brasileiras – o grande contingente negro da população, o qual seria um 

entrave ao desenvolvimento, por razões “científicas” e sociais – passou a ser visto como 

positivo. O brasileiro não é inferior por conta de sua miscigenação racial. Essa seria, sim, a 

força do país; o mulato, antes visto como degradação máxima do Ser nacional, como essência 
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positiva. Com isso rechaçou as teorias determinístico-raciais e a necessidade de 

branqueamento (imigração europeia). Onde havia conflito, viu harmonia
15

. O mulato carrega, 

para Freyre, o que há de melhor no branco e no negro. O mito foi construído, aceito e 

compartilhado no Brasil, a partir do governo Vargas. 

A visão positiva da multirracionalidade encontrou no futebol, marco identitário, um 

bom meio de expressão. O marco da teoria de Freyre, nesse sentido, é a Copa de 1938, 

quando a Seleção foi representada por brancos, negros e mulatos. O relativo sucesso no 

Mundial contribuiu para o pensamento do sociólogo. Naquele momento, ele escreveu sobre os 

estilos de jogo europeu e brasileiro. “Qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de 

ligeireza e, ao mesmo tempo, de brilho e de espontaneidade individual [...] há alguma coisa de 

dança e de capoeiragem [...] que arredonda e às vezes adoça o jogo inventado pelos ingleses” 

(FREYRE, 1938). Com todo o projeto estatal de nação, a imagem positiva logo se enraizou 

socialmente. Freyre (1938) faz, então, a distinção que nos interessa. 

 

Porque é um mulatismo, o nosso – psicologicamente, ser brasileiro é ser mulato – inimigo do 

formalismo apolíneo [...] No foot-ball, como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar 

por um gosto de flexão, de surpresa, de floreio [...] Mas sobretudo de dança. Dança 

dionisíaca. Dança que permita o improviso, a diversidade, a espontaneidade individual. Dança 

lírica. Enquanto o futebol europeu é uma expressão apolínea de método científico e de esporte 

socialista em que a ação pessoal resulta mecanizada. 

 

O que Nietzsche identificou na cultura grega da tragédia e Maffesoli apontou como 

marca da pós-modernidade, Gilberto Freyre reconheceu como características das culturas e 

futebol europeu e brasileiro. O primeiro seria apolíneo, classificado como formal, contido, 

racional, sem espaços para a improvisação. O segundo, dionisíaco, determinado pela 

impulsividade, emoção e como sendo individualista. A essência do estilo brasileiro seria o 

mulato. A questão se complica quando transportada para uma análise cultural mais ampla. 

Seriam os brasileiros pouco sérios, indisciplinados e sem ordem? Apenas os europeus são 

racionais e presos à disciplina? Uma crítica do que ficou conhecido como “racismo às 

avessas” foi feito por alguns pensadores décadas após a elaboração de Freyre
16

. 

Os três pensadores tiveram como base a mitologia grega, a partir das histórias 

conhecidas de Apolo e Dioniso. Todos extraíram as características dos dois deuses e, em cima 

delas, construíram categorias de análise voltadas especificamente para o objeto de estudo em 

                                                 
15 Para maiores informações, ver: Freyre, Gilberto. Casa Grande e Senzala. São Paulo: Global, 2006. 

 
16 Para maiores informações, ver: Soares, Antonio Jorge Gonçalves. Futebol, raça e nacionalidade: releitura da história 

oficial. Tese de Doutorado, Universidade Gama Filho, 1998; Maranhão, Tiago. Apolíneos e Dionisíacos: o papel do futebol 

no pensamento de Gilberto Freyre a respeito do povo brasileiro. Lisboa: Análise Social, Volume XLI, 179, 2006, páginas: 

435-450. 
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questão. Todas resguardam especificidades e marcas comuns. O que queremos afirmar é que 

as categorias apolínea e dionisíaca podem ser utilizadas em nossa pesquisa, se as tomarmos de 

maneira adequada, respeitando as características originais da mitologia. A dicotomia é 

arquetípica e podemos encontrá-la nas construções míticas de Pelé e Maradona.  
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4 PELÉ 

 

 

A infância de Pelé, como da maioria dos jogadores brasileiros, foi de pobreza 

(NASCIMENTO, 2006, p. 15-21). Isto, no entanto, foi pouco destacado na confecção de sua 

saga heroica. Sua imagem mítica começa a ser desenvolvida desde a adolescência, quando 

jogou por diversos times amadores de Bauru. “Já aos doze, treze, catorze anos, Pelé levava 

muita, mas muita gente mesmo para assisti-lo. Sem arquibancada, os próprios torcedores 

formavam um robusto alambrado em volta das quatro linhas dos campinhos da cidade” 

(CORDEIRO, 1997, p. 52-53), relatou o jornalista Luiz Carlos Cordeiro. 

Uma das histórias que foram extraídas daquele período foi a da promessa que teria 

feito ao pai, quando o Brasil perdeu a final da Copa de 1950, para o Uruguai. Pelé relata que, 

ao ver seu pai chorando, lhe prometeu que um dia lhe daria o título mundial (NASCIMENTO, 

2006, p. 48). Teria predito o futuro, segundo a narrativa construída, qualidade construída na 

saga de muitos heróis. Além de ser uma característica que lhe conferiria um vínculo com 

forças ocultas e superiores (a ideia de destino), funcionou como redenção aos brasileiros, na 

Copa de 1958, quando ele esteve em campo. Outras tentativas de mostrá-lo como 

predestinado ao sucesso, desde a infância, apareceram tardiamente
17

.   

O primeiro grande destaque a Pelé foi dado em 1954. Ele jogava na equipe juvenil do 

Bauru Atlético Clube (chamado à época de Baquinho), que foi disputar a preliminar da 

decisão do Campeonato Paulista da segunda divisão. O jogo aconteceu na capital. O Baquinho 

venceu o Flamenguinho por 12 a 1, com cinco gols de Pelé. Com o título “As diabruras do 

incrível Pelé”, o diário de Bauru, em sua capa, narrou a atuação do jovem. O tom da 

reportagem é dado pela preocupação com um possível deslumbramento com a carreira 

vindoura e pela perfeição do jogo, movimentos e técnica de Pelé (CORDEIRO, 1997, p. 80-

81; 124-128). Menos de dois anos depois, com 15, foi para o Santos.  

Ele fez sua estreia no Maracanã, na derrota de 1 a 0 para o Flamengo, em 5/7/57. 

Nenhuma linha saiu sobre ele no Jornal dos Sports. Apenas no seu segundo jogo, quando fez 

um gol (America 0 x 4 Santos), apareceram comentários específicos. A impressão foi 

positiva: “O colored Pelé, principalmente, entusiasmou com duas ou três jogadas fulgurantes, 

revelando predicados invulgares. Domina bem o couro, possui descortínio do jogo, concebe 

                                                 
17 Um bom exemplo é: Castello, José. Pelé: os dez corações do rei. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. O autor, inclusive, tem um 

capítulo chamado Predestinação, no qual tenta criar relação entre fatos da infância e da carreira de Pelé, como palavras de sua 

parteira, de familiares, e a compleição física. 
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jogadas maravilhosas e caminha pelo goal no momento justo, com decisão e categoria” 

(Jornal dos Sports, 30/05/1957). Ali já começou a receber elogios da crônica esportiva. 

Nelson Rodrigues já nesse momento o chamou de “rei” (Revista Manchete Esportiva, 

08/03/1958). O primeiro jogo pela Seleção Brasileira, com 16 anos, no entanto, não 

empolgou, embora tenha feito um gol (derrota para a Argentina, por 2 a 1, no Maracanã). Foi 

pouco citado mesmo na imprensa especializada. Na verdade, a desconfiança seguiu até a 

disputa da Copa do Mundo, na Suécia, em 1958. As referências oscilavam entre elogios e 

descrença, com maior presença da primeira categoria
18

.  

Machucado desde a véspera do Mundial, Pelé só entrou em campo no último jogo da 

primeira fase, contra a União Soviética. O próprio diz que por pouco não foi cortado da 

delegação brasileira. Segundo ele, “se quisesse ter alguma chance de jogar na Suécia, 

precisava passar por uma série de tratamentos intensivos e dolorosos para o joelho” 

(NASCIMENTO, 2006, p. 86-87). Em análise retrospectiva, essa foi destacada como a 

primeira provação importante na carreira profissional de Pelé. 

A partir do jogo contra os soviéticos, se iniciou mais fortemente o processo de 

construção da imagem mítica. Ele próprio relata que o assédio (e, também, a montagem de 

sua imagem pública) cresceu.  

 

Antes da minha estreia [...] somente os brasileiros me conheciam e vinham falar comigo [...] 

Depois daquele jogo e, principalmente, depois do jogo contra o País de Gales, a coisa mudou. 

Fiquei conhecido como que por encanto e, então, passei a ser assediado como os cobrões do 

time (NASCIMENTO, 1961, p. 136-137). 

 

Os comentários elogiosos, contudo, ainda não eram efusivos. O tom sobe após as 

vitórias sobre País de Gales e França, este último na semifinal, quando Pelé fez três gols. Dali 

em diante, as matérias exclusivas sobre ele começam a se tornar mais frequentes. A primeira 

imagem é de um garoto simples, que chega a se sobrepor à do jogador atrevido.  

 

Tímido, humilde, escondido, de voz apagada, este é Pelé, menino puro, jogador de coração 

generoso, absolutamente não-paulista, mas mineiro de nascimento. De longe, pelo 

desassombro e audácia, parece outra coisa. Chega a parecer até convencido. Engano. Não há 

criança mais dócil, crack mais ausente da fama do que o menino de Três Corações, que o 

futebol bandeiramente consagrou (Jornal dos Sports, 24/06/1958).  

 

Veremos que a confecção da imagem heroica de Pelé vai se modificar, crescer em 

elogios. Os recursos acionados, que prevaleceram, foram mais eloquentes. A expectativa no 

                                                 
18 “Substituiu a Dida com a mesma eficiência. É um jogador de qualidades natas e dispensa comentários” (Brasil 4 x 0 

Bulgária, amistoso), Jornal dos Sports, 14/05/1958; “É curioso notar que, justamente quando Pelé saiu machucado, entrando 

Vavá, foi que o ataque engrenou” (Brasil 5 x 0 Corinthians, amistoso), Jornal dos Sports, 21/05/1958. 
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Brasil pela conquista do título era grande. Já vimos na introdução a importância que o esporte 

adquirira desde os anos 30 e como foi utilizado pelos governos. As pessoas acompanhavam as 

disputas pelo rádio e, lembremos, as narrações eram persuasivas e glorificavam os feitos dos 

jogadores na Suécia. O título, conquistado contra a Suécia (5 x 2), deu novo status a muitos 

atletas, sobretudo Pelé, eleito pela imprensa especializada o melhor da Copa. Àquela altura, 

ele já aparecia constantemente nas capas dos jornais, o que ele próprio considerava “fator 

decisivo, tanto quanto os gols...” (NASCIMENTO, 1961, p. 166), revelando consciência de 

uma imagem pública em criação. No Brasil, Juscelino Kubitschek decretou feriado nacional 

no dia do retorno dos campeões.  

A imprensa europeia já dava status de craque a Pelé, então com 17 anos. Ele era o 

símbolo do triunfo de um futebol já visto como característico do Brasil. Após a Copa, a 

revista Paris-Match deu importante passo na construção imagética: divulgou o apelido de “rei 

do futebol” para todo o mundo. 

 

Todos os jornais abriram espaço para dedicar aos brasileiros elogios jamais feitos a outra 

qualquer equipe, na história do football mundial. Pelé é o mais visado e aparece no alto das 

páginas, chorando no ombro de Gilmar [...] está sendo apontado como a maior revelação da 

Copa e é considerado superior ao próprio Puskas*. Quando nos lembramos que é quase um 

menino de dezessete anos, não podemos deixar de pensar no fabuloso potencial humano do 

football brasileiro (Jornal dos Sports, 01/07/1958).  

 

No Brasil, a recepção aos campeões serve para demonstrar o lugar que o futebol 

ocupava na vida das pessoas e a percepção de sua importância na construção da identidade 

nacional. Juscelino Kubitschek, então presidente, recepcionou os jogadores, enquanto a festa 

ocorria nas ruas. Segundo o Jornal dos Sports, Pelé e Garrincha foram os mais festejados 

(Jornal dos Sports, 03/07/1958).  

A vitória na Copa de 1958 rendeu novo status ao futebol brasileiro, tanto aqui como 

no exterior. Prova disso são as excursões que os times brasileiros passaram a fazer no exterior. 

O Santos, por exemplo, que praticamente não havia disputado amistosos no exterior até 1957, 

disputou 38 em 1959, com jogos em todos os continentes. Em cada país, a imagem metafórica 

heroica de Pelé foi sendo moldada. Suas façanhas passaram a ser acompanhadas nos campos 

americanos e europeus com maior frequência. A imagem de “rei” se estabelecia aos poucos, 

conforme podemos observar por meio da imprensa internacional: “Pelé Maravilhou! Com três 

goals do famoso atacante, o Santos passou pelo campeão peruano (em Lima)” (Jornal dos 

Sports, 05/01/1959); “Pelé marcou dois tentos – O Santos superou o Saprissa, derrotando-o 

                                                 
* Ferenc Puskas foi um jogador húngaro, eleito o melhor da Copa de 1954, na Alemanha.  
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por 3 a 1 (em San José, Costa Rica)” (Jornal dos Sports, 17/01/1959); “Pelé ídolo na 

Guatemala – O assédio dos fans em tôrno de Pelé é tamanho, que o crack não pode sair para 

as ruas, sendo obrigado a permanecer no hotel, para não sofrer verdadeiro assalto, devido o 

grande cartaz que desfruta” (Jornal dos Sports, 21/01/1959.); “Saldo do Santos: treze vitórias, 

cinco empates, quatro derrotas e seis milhões de cruzeiros
**

 - Mais uma vez, Pelé não se 

desmentiu. Trouxe 32 tentos na bagagem. Hoje, como ontem, o garôto assombrou a Europa” 

(Jornal dos Sports, 08/07/1959). Em pouquíssimo tempo, Pelé se tornou celebridade global. 

No segundo semestre de 1961, um grupo de jornalistas de vários países fez um 

trabalho de “levantamento psicosensorial” sobre os principais jogadores das seleções, que 

iriam disputar a Copa de 1962, no Chile. Pelé foi apontado como o mais perfeito. Segundo o 

estudo, ele teria:  

 

1 – técnica excepcional; 2 – inteligência acima da média; 3 – perfeita consciência 

profissional; 4 – capacidade única de adaptação a todos os problemas sociais e outros; 5 – 

concepção de popularidade; 6 – reações visuais superiores a quaisquer outros; 7 – campo 

visual amplíssimo; 8 – capacidade de reação pesicosensorial na apreciação da velocidade, dos 

espaços em profundidade e das distâncias; 9 – estrutura orgânica perfeita; 10 – facilidade 

como ninguém possui melhor nem mais apurada para neutralizar as próprias reações (tanto se 

sente o mesmo desempenhando papel de literato – assinando autógrafos nas livrarias – como 

fazendo gols; 11 – a maneira superior, sem ser arrogante, de encarar o adversário contra o 

qual está jogando e precisa vencer (Jornal dos Sports, 25/01/1962). 

 

Uma radiografia física e intelectual, espelho da imagem já mítica de Pelé. Para além 

das características estritamente de jogo, como técnica para dribles, colocação e arremates, o 

estudo aponta elementos de personalidade, que remetem a uma racionalidade quase que 

absoluta, um controle total e previsão de todas as ações. Tomando a análise por completo, 

vemos o esboço de um herói apolíneo.  

Em um mundo no qual os heróis esportivos tinham suas façanhas acompanhadas e 

repercutidas e suas imagens criadas quase que exclusivamente no rádio e nos jornais 

impressos, a idolatria em torno de Pelé era de proporções poucas vezes vista. Chegava, 

mesmo, a histórias inacreditáveis, embora verdadeiras, como o pedido de sanções ao técnico 

do Santos, Lula, feito pela federação peruana à Confederação Brasileira de Desportos (CBD), 

porque este havia tirado Pelé de um amistoso no Peru (Jornal dos Sports, 28/01/1962). O 

discurso laudatório, feito tanto por jornalistas como pelos próprios profissionais do futebol, 

recorria, em bom humor, a explicações e comparações fabulosas, argumentos irracionais, 

senso comum. “Não há um esquimó que não o conheça [...] a celebridade de Pelé só se 

                                                 
** Convertido para real, o valor é de R$ 21.818,00. 
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explica pela divindade. Não é apenas o crack formidável, mas o próprio deus da bola” (Jornal 

dos Sports, 26/01/1962), escreveu o cronista Nelson Rodrigues. 

No segundo jogo da Copa do Chile, em 1962, Pelé sofreu uma distensão na virilha, 

que o tirou do restante da competição, vencida pelo Brasil. Tomando sua trajetória como 

heroica, tratou-se de outra provação. Segundo ele mesmo disse, temeu por seu futuro como 

jogador (NASCIMENTO, 2006, p. 131-132). Meses depois, se recuperou e, em Lisboa, 

conquistou o título mundial pelo Santos, contra o Benfica. Sua figura mítica seguia em 

construção e crescimento. “A Europa inteira continua atônita, já sem saber o que mais dizer 

do Santos e, em particular, de seu astro mais fulgurante – êsse indescritível Pelé” (Jornal dos 

Sports, 20/10/1962).  

A trajetória seguiu linear, sem abalos e, embora a imagem ainda estivesse em 

construção, pouco foi acrescentado de novidades. O discurso laudatório, baseado em sua 

qualidade técnica e personalidade, foi mantido e assim prosseguiu até a Copa de 1966. Alguns 

exemplos de títulos de matérias jornalísticas confirmam isso: “Santos e Pelé destroem lenda 

da Bombonera: vitória de 2 a 1” (Jornal dos Sports, 12/09/1963); “Pelé jogou no gol e foi o 

artilheiro (fez 3)” (Jornal dos Sports, 20/01/1964); “Santos derrota Flamengo com show de 

Pelé” (Jornal dos Sports, 17/12/1964). Os exemplos são muitos. Reportagens sobre seus feitos 

nos gramados, sobre os jogos, propostas do exterior eram constantes no material pesquisado, 

sobretudo de 1959 a 1970. Muitas colunas também davam destaque a Pelé, em especial as de 

Nelson Rodrigues e Mario Filho, duas figuras importantes na construção não só da imagem de 

Pelé, mas do futebol brasileiro. Os elogios não eram apenas às características de jogo. 

Falavam também da personalidade e de atitudes do jogador. “Pelé é um clube pelo qual todos 

nós torcemos. Contamos com ele para o tri. E lhe agradecemos, todos os jogos, a propaganda 

que ele faz do Brasil. Só mesmo Pelé poderia vencer o clubismo, o bairrismo” (Jornal dos 

Sports, 19/12/1964). Como já dissemos na introdução, o futebol contribuiu para a construção 

da ideia de nação no Brasil. As atuações, a presença de Pelé, nos gramados daqui ou do 

exterior, eram esta construção na prática. A vinculação de sua imagem à da seleção brasileira 

(imageticamente construída como a Pátria de Chuteiras) era forte. Conforme observou acima 

o jornalista, ela sobrepôs-se às disputas clubísticas no país. Os torcedores iam aos estádios 

para vibrar com seus times, mas também para ver Pelé. Esta visão foi verificada com 

frequência no material analisado. Um bom exemplo é este:  

 

O dia consagrado à N. S. da Conceição dará hoje, aos cariocas, a oportunidade de assistir – 

mais uma vez – aos milagres de Pelé, o jogador que consegue emprestar ao futebol a grandeza 
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de um ritual que lhe garante, em todo mundo, alguns milhões de fiéis (Jornal dos Sports, 

08/12/1965). 

 

 

4.1 Marca apolínea 

 

 

Embora também fizesse gols, após driblar vários adversários, desfilasse um repertório 

de jogadas com floreios artísticos e dança, características apontadas por Gilberto Freyre como 

sendo do estilo brasileiro, suas façanhas pouco são abordadas, pela imprensa esportiva 

nacional, de forma claramente dionisíaca. Algumas explicações podem sugerir a razão disso. 

A presença de pontas, que viviam exclusivamente do drible, sobretudo Garrincha
19

, marcava 

uma diferença. Estes eram abordados somente com adjetivos que sugerem o dionisismo, 

enquanto Pelé seria o atleta perfeito, além de driblador, hors concours em outras 

características de jogo, como cabeceio, chute, passe, visão de jogo, etc. Nesse sentido, marcá-

lo como dionisíaco, seria uma redução. Garrincha, que participara efetivamente das duas 

conquistas mundiais da seleção (ao contrário de Pelé, que pouco jogou em 1962), seria uma 

espécie de contraponto. O discurso de Pelé também foge do arquétipo heroico de Dioniso. 

Vale ressaltar que a personalidade também contribui para a construção da imagem. Ao 

contrário de Maradona, por exemplo, mostrado sempre como contestador, Pelé sempre se 

aproximou do poder estabelecido, sempre resguardou um discurso racional, do senso comum. 

Encontrava-se com presidentes, de Juscelino Kubitschek a Ernesto Geisel, foi condecorado 

por Emílio G. Médici, em Brasília, recebeu a medalha de honra do Mérito da França, em 

1966, no Pacaembu, enviada por Charles de Gaulle, fez campanha por João Havelange, para 

presidente da Fifa, encontrou-se duas vezes com a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e esteve 

em vários encontros com Henry Kissinger, ex-secretário de Estado norte-americano. 

Lembremos que ele mesmo é chamado de “rei”, condição estritamente conservadora per si. A 

linearidade acompanha toda a carreira de Pelé. A imagem construída não aponta falhas, erros, 

as quedas e recuperações, os excessos dionisíacos. As matérias com conteúdo negativo sobre 

ele são raríssimas. As poucas que existem falam de atuações abaixo do esperado ou momentos 

de indignação contra os árbitros.  

                                                 
19 Para entender a construção da imagem mítica de Garrincha, ver: Bartholo, Tiago Lisboa e Soares, Antonio Jorge 

Gonçalves. Mané Garrincha como síntese da identidade do futebol brasileiro In: Helal, Ronaldo; Lovisolo Hugo; Soares, 

Antonio Jorge Gonçalves (org.). Futebol, Jornalismo e Ciências Sociais: Interações. Rio de Janeiro: EdUerj, 2011, páginas 

53-76. 
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Merece destaque, também, o fato de o racismo, elemento presente entre os brasileiros, 

ter atentado pouco contra a figura de Pelé. Ele próprio afirma que sofreu muito pouco 

preconceito e acredita que isto aconteceu pelo fato de ter se tornado famoso e rico ainda 

jovem (NASCIMENTO, 2006, p. 158-159). O pensamento de Pelé é referendado pela 

hipótese de Roberto DaMatta de que a raça não é o elemento exclusivo de classificação das 

pessoas, ao contrário, por exemplo, do que ocorre nos Estados Unidos. Segundo o 

antropólogo, no Brasil, há outros fatores que podem embaralhar a classificação. “...o dinheiro 

ou o poder político permitem classificar um preto como mulato [...] como se o peso de um 

elemento pudesse apagar o outro fator. Temos, pois, no Brasil, sistemas múltiplos de 

classificação social” (DAMATTA, 1987, p. 81). No livro “Pelé – Estrela negra em campos 

verdes”, Angélica Basthi tenta mostrar que ele não ficou imune ao racismo no Brasil. Os 

exemplos apresentados pela autora, como os apelidos dados ao jogador pelos seus 

companheiros de clube (Alemão, Crioulo) ou o assombro das crianças suecas ao vê-lo, no 

entanto, são frágeis. Acabam enfraquecidos pela própria aceitação, na obra, do sucesso e força 

da imagem de Pelé em todos os cantos (BASTHI, 2009). 

Isso tudo, entretanto, de forma alguma diminuiu o peso de sua imagem. Ela apenas foi 

construída com marcas mais apolíneas no Brasil. O discurso laudatório recorria a outros 

elementos. Em suas exibições não se destacam as marcas dionisíacas. Tais exemplos dão 

conta de como eram elaboradas as reportagens, avaliações e colunas sobre ele:  

 

Pelé, a ‘estrela negra’ do football brasileiro, o ‘rei’ do football mundial, voltou aos seus 

grandes dias, realizando uma das exibições mais sensacionais jamais vista pelo público 

português. Pelé voltou a ser o portento, a maravilha, o sobrenatural (Jornal dos Sports, 

12/10/1962). 

 
Descendo novamente de sua realeza para combater junto aos outros jogadores e liderando o 

time mais uma vez, Pelé não foi o melhor sòmente pelos dois gols que marcou, mas por todo 

um novo show na Copa (Jornal dos Sports, 11/06/1970). 

 
Amigos, a gente pensa que conhece Pelé, ou que o doce crioulão já esgotou o seu repertório 

de invenções. Mas a verdade é que ninguém conhece ninguém [...] O que eu queria dizer é 

que o defeito do gênio é a solidão [...] Ele andou passando bolas genialíssimas. Se um outro 

gênio recebesse a redonda e, por sua vez, a entregasse a um terceiro gênio – o Santos ganharia 

sempre de 150 a 0 (Jornal dos Sports, 30/08/1963). 

 

A visão dos estrangeiros sobre Pelé é a mesma, sempre versa sobre a genialidade de 

seu jogo e sua personalidade. Os recursos acionados são muito próximos aos da imprensa 

esportiva brasileira, elevando, inclusive, o tom de admiração, como podemos atestar abaixo. 
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Contra el genio y el ingenio de Pelé es imposible jugar mano a mano cuando todo su estado 

atlético y de alma es perfecto [...] como nadie fue y es capaz, y su corage felina, aliada a esa 

magia de advinar, son siempre irresistibles (Jornal dos Sports, 10/08/1965). 

 

...diante de Pelé tem-se de tirar o chapéu, porque nunca houve jogador melhor num campo de 

futebol (Jornal dos Sports, 23/06/1966). 

 

A mensagem construída na saga de Pelé é a de que ele possui um dom para a prática 

do futebol. A ideia é de que sua genialidade se sobrepõe a tudo e a todos. Por isso, seria o 

“rei”. Os dias de treinamento e aprimoramento das qualidades são praticamente esquecidos. 

Algo próximo ao que ocorreu no caso de Garrincha (BARTHOLO; SOARES, 2011, p. 53-

76). Tal característica, como apontou Ronaldo Helal, é muito comum na construção das 

imagens de heróis esportivos no Brasil. 

 

Esforço e determinação como elementos fundamentais para se alcançar êxito são, muitas 

vezes, minimizados nos discursos dos cronistas esportivos brasileiros. Chega a ser uma crítica 

chamar um jogador de “esforçado”. A forma oposta seria o talento puro que não precisa de 

treino para ser aprimorado, como se não fosse possível ser talentoso e esforçado ao mesmo 

tempo (HELAL, 2012).  

 

Vimos anteriormente como Pelé foi tratado na imprensa especializada. “Predicados 

invulgares, concebe jogadas maravilhosas, desassombro e audácia, o garôto assombrou a 

Europa, repertório de invenções”, são algumas das formas pelas quais ele foi descrito. Todo o 

trabalho desenvolvido nos treinos passa ao último plano quando sua história é contada. O 

próprio Pelé relata outra realidade, em sua autobiografia, escrita em 2006. Disse: “Eu treinava 

bastante. Sempre fui um perfeccionista. Treinava mais o meu pé esquerdo do que o direito. 

Também exercitava os cabeceios” (NASCIMENTO, 2006, p. 81). Pouco importa, porque sua 

trajetória já estava construída e utilizou outros recursos. Verdadeiros ou não, como os mitos, o 

importante é que tiveram efeito e contribuíram para moldar sua imagem heroica.   

 

 

4.2 Provação e vitória 

 

 

A eliminação precoce na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, não arranhou a 

imagem em construção de Pelé. Principal nome da seleção brasileira, ele não foi apontado 

como culpado. A bibliografia consultada e o material jornalístico apontam nesta direção. Fato 

é que, tomando sua figura como heroica em análise retrospectiva, vemos que o revés foi 

largamente diminuído pelo sucesso futuro, na conquista da Copa de 1970, no México.  
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Antes do Mundial mexicano, outro evento merece destaque – a chegada do herói ao 

inatingível pelos outros, conforme a saga metafórica clássica. Em 1969, Pelé atingiu a marca 

de mil gols na carreira, algo inédito na história do futebol até então. O acontecimento foi 

acompanhado pela imprensa de dezenas de países e o feito ganhou elogios de jogadores e ex-

atletas de vários países. Tal cobertura jornalística, sempre acompanhada de um discurso 

laudatório, só faz atestar e crescer a idolatria em torno do herói. Reside aí a explicação para 

algumas passagens de sua carreira, como os jogos em que saiu de campo quase nu (Jornal dos 

Sports, 17/10/1962), em que teve de fugir para o vestiário, quando estava cercado por 

multidão de fãs em campo (Jornal dos Sports, 22/08/1966) e quando uma trégua entre duas 

cidades beligerantes, Brazzaville (no Congo) e Kinshasa (na República Democrática do 

Congo) aconteceu, para que a delegação do Santos cruzasse uma estrada (NASCIMENTO, 

2006, p. 165). 

Depois do insucesso em 1966 e já se aproximando do final da carreira, Pelé foi posto à 

prova pela última vez. Ainda era visto como herói nacional, mas alguns críticos já o viam 

como decadente. Isto pode ser atestado pela defesa que o técnico Rafael Milans, do Peñarol, 

do Uruguai (que enfrentou o Santos, na final da Supercopa Sul-Americana, em 1969) fez de 

Pelé. “[...] não compartilha de opinião de grande parte da crítica e da torcida brasileiras, 

segundo a qual Pelé está em fim de carreira e não rende mais como antigamente” (Jornal dos 

Sports, 22/11/1968). Por conta disso, o próprio Pelé viu ali uma barreira que teria de 

ultrapassar: “Eu tinha algo a provar” (NASCIMENTO, 2006, p. 172). Na época, seu discurso 

era o mesmo: “Meu futebol não acabou. Quero provar isso na minha última Copa do Mundo” 

(Jornal dos Sports, 03/05/1970); “Um futebol como o brasileiro não pode ser humilhado 

impunemente. O que sofremos em campos ingleses foi pura humilhação [...] Por isso, a 

seleção 70 assumiu um compromisso de honra: lutará com tôdas as fôrças para reconquistar o 

prestígio” (Jornal dos Sports, 13/06/1970).  

Com seis vitórias, o Brasil se sagrou tricampeão do mundo. A promessa que teria feito 

ao pai, quando garoto, estava cumprida. A volta por cima, depois de 1966, foi dada. A 

conquista é a distribuição de dádivas aos seus (“Essa taça pertence ao povo brasileiro e é em 

nome dele que nós a recebemos” (Jornal dos Sports, 22/06/1970), disse Pelé, após o título). 

Pelé encerrou sua saga na seleção brasileira no dia 18 de julho de 1971, em uma 

cerimônia apolínea. Um amistoso com a Iugoslávia, no Maracanã. José Carlos Rodrigues 

estudou a partida de despedida, na qual localizou uma espécie de discurso sobre o país. Uma 

linguagem ritual que buscava solucionar as contradições da vida social do Brasil. Após o 

primeiro tempo, as seleções vão para o vestiário. A homenagem começa no intervalo. Pelé 
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volta pelo túnel dos árbitros (autoridade, neutralidade). Ao seu lado, dois gandulas (as figuras 

mais baixas daquele ambiente). Os dois são crianças, com quem Pelé tem uma ligação 

especial. Elas são o futuro do país, uma negra e uma branca, o mito das raças. No centro do 

campo, a bola, que Pelé chuta, dando início à partida simbólica, à homenagem. É uma partida 

sem tempo, sem fim. O tempo foi abolido, não há cronometragem. E, sem tempo, não há 

despedida. O símbolo não se despede. Em seguida, Pelé dá a volta dos vencedores, a volta 

olímpica, rodeado de fãs nas arquibancadas. Está diante de toda a sociedade, de todo o Brasil. 

Perto da baliza onde marcou seu milésimo gol, ele enxuga as lágrimas na camisa da seleção, o 

manto sagrado. Aglutina-se pátria, indivíduo e vitória. Os alto-falantes entoam a canção 

“Avante Brasil”, bandeira da ditadura, enquanto a multidão, em prantos, grita “fica, fica”. 

Pelé deixa o campo não pelo vestiário dos ordinários atletas, mas pelo túnel da federação, do 

poder. Uma saída pela neutralidade. Ele reaparece na Tribuna de Honra do Maracanã, local de 

grandes autoridades, entre o governador e o bispo da cidade. Vira um espectador privilegiado. 

É um rito de passagem, a morte simbólica do herói.  Para José Carlos Rodrigues, trata-se de 

um discurso sobre a sociedade brasileira. É o rei do futebol, que veio da pobreza e chegou à 

Tribuna de Honra do Maracanã. O mesmo que caminhou com os gandulas (párias do campo) 

das duas raças e os conduziu. A tradução é que, não importa a raça, todos podem chegar lá, o 

campo é igual para os postulantes. A tentativa é de dirimir, no plano ritual, oposições 

problemáticas como elite/povo, brancos/negros, indivíduo/sociedade, 

igualdade/desigualdade... (RODRIGUES, 1992, p. 16-29) 

Antes de encerrar a carreira, Pelé ainda jogou pelo New York Cosmos, ficando muito 

conhecido pelo público norte-americano. Em seguida, virou empresário e foi Ministro dos 

Esportes por um breve tempo. 
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5 PELÉ ETERNO 

 

 

Escolhemos o filme “Pelé Eterno”, dirigido por Anibal Massaini Neto, de 2004, para 

analisar o discurso de mitificação sobre Pelé. A intenção do filme é clara: homenagear o 

personagem. Para tanto, se utiliza, sobretudo por meio de depoimentos e frases eloquentes, de 

uma retórica laudatória, já encontrada na análise que fizemos nos periódicos. O filme, em seus 

conteúdos verbal e imagético, reproduz e, assim, participa da constante produção da imagem 

heroica de Pelé. Uma cinebiografia documental, que a todo o momento busca naturalizar as 

mensagens e passar a ideia de que seu discurso é a verdade dos fatos. 

O filme não foi um sucesso de bilheteria. Pouco menos de 150 mil pessoas o 

assistiram no cinema. Não aparece na lista dos 120 filmes brasileiros de maior bilheteria da 

história. O roteiro foi escrito pelos jornalistas José Roberto Torero e Armando Nogueira. A 

narração é feita pelo ator Fulvio Stefanini. A sinopse é simples: conta a trajetória de Pelé, 

desde sua infância até o momento de produção do filme. Inclui depoimentos do próprio Pelé, 

de familiares e ex-jogadores. O desenvolvimento da trama é cronológico, ou seja, acompanha 

os anos da vida, em geral, e da carreira profissional, em especial. Durante quase todo o tempo, 

as imagens são de gols, dribles e momentos de Pelé em campo. 

A mitificação principia-se já nos créditos iniciais, de forma não verbal. Conforme vão 

aparecendo os nomes dos participantes do filme, uma cadeia de DNA, formada por bolas de 

futebol douradas, ganha forma. Por meio de animação, a câmera faz um movimento de saída, 

passando pelas células de Pelé, até sua boca, em forma de beijo para os fãs. A bola de futebol 

está em seu sangue, o futebol no DNA, essa é a mensagem. Começa, então, o conteúdo 

verbal, com a narração. Destarte, um argumento de autoridade, para não deixar qualquer 

dúvida a respeito do personagem:  

 

O homem mais conhecido de todo o planeta é o brasileiro Pelé. Astro-rei, cortejado por 

monarcas e rainhas, por nobres e plebeus, Pelé é a personalidade que melhor soube exercer 

seu reinado. Ele e a glória nasceram um para o outro. Pelé é a figura suprema do futebol. É a 

essência do esporte mais popular do mundo... 

 

Todos os enunciadores do filme – narrador, Pelé e os ex-jogadores – são conhecidos 

por boa parte do público. Sobre nenhum deles paira dúvidas com relação às suas opiniões. 

Não que isso seja vital para o sucesso do que se quer falar. Mas, de fato, é algo que pode 

contribuir. São elementos do chamado ethos, um dos três tipos de argumento, na classificação 

elaborada por Aristóteles. As escolhas não são fortuitas. As opções, em termos de discurso, 
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devem ser pensadas, para que este cause o efeito desejado. O ethos, entretanto não é um 

simples floreio discursivo, não resulta da natureza do orador (ou oradores) e nem uma 

qualidade moral extrínseca, é “une condition technique et intrinsèque du processus de 

persuasion” (uma condição técnica e intrínseca do processo de persuasão) (DECLERCQ, 

1992, p. 47). Importa a impressão a ser causada, é um processo de influência sobre os 

receptores (REBOUL, 2004, p. 47-48). A imagem dos oradores se constrói especialmente pela 

própria forma e pelo conteúdo do discurso, baseado em representações coletivas, estereótipos, 

etc. Daí a importância dos primeiros minutos do documentário e de sua sequência inicial de 

texto.  

Simultaneamente ao discurso, ao fundo, ouve-se a Aquarela do Brasil, composição de 

Ary Barroso. As imagens são de Pelé em uma carruagem com a rainha da Inglaterra, 

recebendo prêmios, em estátua, levantando troféus, sempre sorrindo e acenando para o 

público. Imagem clássica de um rei, que é brasileiro (isso é destacado) e pode ser visto em 

condição de igualdade (em relação à popularidade, até mesmo em condição superior) aos 

príncipes de todo o mundo. Seus “súditos” o idolatram, segundo a mensagem, por ser o 

modelo perfeito de jogador, a essência do jogo em pessoa. Esta e muitas outras passagens do 

documentário têm a clara tentativa de despertar emoções, sentimentos, no público. É o 

conceito aristotélico de pathos. E o sucesso da mensagem (visual e verbal) pode acontecer 

justamente porque o conteúdo do discurso, construído historicamente, é baseado na relação 

fã↔herói, numa crença coletiva e partilhada. Cria-se um efeito passional, estabelecida pela 

identificação entre enunciador e receptor (REBOUL, 2004, p. 48-49). 

A sequência do filme se passa na casa de Pelé, com a equipe de filmagem e seus 

familiares. Uma espécie de making of, acompanhado pela fala de Pelé, enaltecendo seus 

valores familiares. Um discurso simples e bastante usual. Em seguida, a mãe de Pelé começa 

a narrar sua vida desde seu casamento. As imagens são de fotografias da época. Dona Celeste 

prossegue com o discurso e começa a falar de sua gravidez, quando, segundo ela, Pelé dava 

chutes e cabeçadas em sua barriga, anunciando a vinda de um jogador de futebol. A parteira 

teria lhe dito, no ato do nascimento, que se tratava de uma criança especial, que daria muitas 

alegrias à mãe. A fala dificilmente seria diferente. O filme começa por recorrer a elementos 

bastante comuns na criação de mitos: a predestinação, o filho que segue os passos do pai, 

Dondinho (que também foi jogador de futebol e, de acordo com o filme, era muito bom e seu 

maior feito foi ter legado a vocação do futebol ao filho), a mântica, ou capacidade de se 

prever o futuro. Algo que, como vimos, era utilizado desde a Antiguidade, com os oráculos. 

Embora a construção da imagem heroica de Pelé se inicie com mais recorrência em torno de 



48 

 

seus 16 anos, quando começa sua história no Santos e na seleção brasileira, vários elementos 

são buscados em sua infância, para atestar sua condição desde seus primeiros dias. Fato que, 

como já vimos, pouco foi utilizado anteriormente. 

A infância de Pelé é destacada, com depoimentos de amigos. Todos dizem que ele 

passava o dia jogando futebol. Discurso que seria repetido sobre a imensa maioria dos 

jogadores. Em sépia ou preto e branco, as imagens simulam Pelé nos campos de pelada de 

Bauru, fazendo gols e driblando adversários desde muito pequeno. A derrota do Brasil na 

Copa de 1950, utilizada há muito tempo na construção de sua imagem, como já 

demonstramos, recebeu a atenção do filme. Após o gol da vitória uruguaia, Pelé lembra-se de 

seu pai chorando e da promessa feita a ele, de que venceria uma Copa. Trata-se, portanto, de 

uma simples repetição do discurso. A história segue com a chegada ao Santos. Novamente, 

depoimentos de ex-companheiros de clube. Eles contam que já no primeiro treino (cujas 

imagens reproduzidas são mostradas) percebia-se que se tratava de um craque. Em seguida, a 

narração e o depoimento do próprio Pelé revezam-se para contar, sempre com muitos elogios 

e definições pretensamente científicas (sobre reflexo, raciocínio e precisão), suas estreias pelo 

Santos e pela seleção. A chancela da ciência, da racionalidade, é utilizada para confirmar sua 

condição de diferenciado, de herói. A mensagem ganha força e legitimidade com este tipo de 

argumento, que é acompanhado por imagens de gols de Pelé. As crônicas de Nelson 

Rodrigues também tem efeito próximo, na medida em que se tratava de elogios de um famoso 

cronista. 

Curioso notar que o filme, que é linear cronologicamente, reproduz exatamente a 

forma como foi trabalhada a imagem de Pelé pela imprensa esportiva, nos anos 50. Com isto, 

queremos dizer que, nesse primeiro momento de exibição de sua carreira, sua marca apolínea, 

assim como na construção das matérias jornalísticas escritas até a Copa da Suécia, ainda não 

está produzida de todo. É possível, portanto, escutarmos, no filme, definições mais 

dionisíacas, conforme os jornais da época, como “alegria contagiante”, que abarca os 

adversários, “atrevido Pelé”, “endiabrado crioulinho”, “é um desafio à imaginação”, “os 

outros tremerão”. Somente após a Copa de 1958, se iniciará o processo que o aproximará das 

características de Apolo. 

A campanha no Mundial, com imagens dos gols e jogadas de Pelé, é seguida de uma 

locução antiga de rádio, de uma marcha e da narração oficial do filme. O público sorri e 

aplaude de pé. Após a conquista do título, imagens da festa nas ruas do Rio de Janeiro, e de 

Pelé chorando, sendo carregado nos braços dos outros jogadores. O narrador confirma a 

realização da promessa que teria sido feito pelo atleta a seu pai, em 1950. A redenção do país, 
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que sofrera anos antes. Pelé é festejado no desembarque e recebe uma série de homenagens no 

Brasil. Percebe-se o crescimento de sua imagem e da idolatria que ela inspira. Diz o narrador: 

“Pelé já é o rei do futebol no planeta”. 

Na sequência, a volta de Pelé ao Santos. Uma série de gols é exibida, acompanhada 

por manchetes de jornais paulistanos sobre os jogos, comentários de ex-técnicos e jogadores, 

criando a sensação de uma equipe imbatível, perfeita em suas ações e liderada por Pelé. Ainda 

pelo time, a trajetória retorna à Europa. Muitos gols, mais aplausos. A exibição de 400 dos 

1283 gols de Pelé é um argumento indutivo que, ao lado dos argumentos de autoridade (a 

palavra dos ex-jogadores) e de provas (baseados em estatísticas, números), modela a imagem 

mítica no documentário. 

Depois de falar que Pelé rejeitou inúmeras propostas de clubes europeus para ficar no 

Brasil, o narrador conta a passagem de Pelé pelo exército. Vinculado à pátria, a ideia é passar 

o sentimento cívico do recruta. Embora fosse um herói, tinha de se submeter às leis 

brasileiras. Um modelo e inspiração para seus pares.  

O tema seguinte abordado é o da Copa do Mundo de 1962. A lesão muscular de Pelé é 

retratada em tom dramático, com uma música ao fundo, a narração esportiva da época e o 

próprio jogador falando sobre o que sentia física e animicamente. Os brasileiros sentem por 

seu herói, que enfrenta uma provação, essa é a ideia transmitida. A barreira é ultrapassada no 

mesmo ano. Pelo Santos, Pelé é campeão da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes. No 

primeiro torneio, em Buenos Aires, as imagens são dele sendo aplaudido de pé pelos 

argentinos, que o deixam nu em campo. O objetivo é mostrar que seus fãs não são somente os 

brasileiros. É um herói global. No segundo campeonato, foi também aplaudido de pé, agora 

pelos portugueses, torcedores do Benfica, em Lisboa. As imagens são dos gols, da festa e da 

torcida adversária reverenciando sua atuação. A narração é bastante personalista, conforme já 

vimos nos jornais esportivos, e, assim, diminui a importância dos outros jogadores. É a 

chamada tradição do culto à personalidade, apontada por Sérgio Buarque de Holanda. Busca-

se sempre o herói ou o vilão, o melhor ou o pior. Como já dissemos, as colonizações na 

América do Sul, o historiador encontrou dentre alguns elementos comuns, tal culto 

(HOLANDA, 2009, p. 32). Nessa lógica, diz o narrador: “Um deslumbramento. O show de 

Pelé tem que continuar. Com dribles fantásticos, ele arrasa o time português [...] Com uma 

exibição de gala, Pelé dá ao Santos o primeiro título de campeão mundial de clubes”.  

Em seguida, é destacada a vida de Pelé, fora dos campos, primeiro como empresário. 

Após falar de projetos frustrados, que acabaram deixando-o endividado, diz não se considerar 

um bom homem de negócios. O motivo, no entanto, não é sua inabilidade ou falta de 
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conhecimento, mas, segundo ele, o fato de confiar nas pessoas. Ou seja, o erro não seria seu, 

mas dos outros à sua volta e ocorreria em razão de seu bom coração. De forma provavelmente 

inconsciente, ele encarna as características de um herói apolíneo, que não erra por falhas 

próprias, já que é “perfeito”, “racional”. Ele é levado ao erro pelos outros ou pela falta de 

fortuna. Pelé não é o único a viver isso. O fato não é trivial nas sagas mítico-metafóricas 

heroicas, mas acontece em muitos casos, em alguns segmentos. Édipo Rei, de Sófocles, e Rei 

Lear, de William Shakespeare, na tragédia/dramaturgia; Dom Sebastião, César Bórgia, 

Emiliano Zapata.  

Na narração dos fatos referentes à Copa de 1966, na Inglaterra, o foco não são os gols 

ou as jogadas de Pelé, mas as faltas por ele sofridas, nos jogos contra Bulgária e Portugal. Ele 

aparece como vítima da violência, “uma caçada sem precedentes em Copas do Mundo [...] 

Pelé é vítima da selvageria de três zagueiros portugueses, que passaram dos limites”, diz o 

narrador. Para referendá-lo, depoimentos de atletas da época. Conforme ocorreu na época do 

Mundial, Pelé é absolvido pela má campanha da Seleção Brasileira. Passa como uma vítima, 

que é abraçada pelos seus pares. Dona Celeste relata que sofreu muito, por conta das 

contusões do filho naquela Copa, achando que ele poderia ser obrigado a parar de jogar 

futebol. A história não é nova, faz parte da trajetória de muitos heróis (que são ideais, figuras 

metafóricas). Grandes barreiras, mesmo derrotas (pré-triunfos finais) estão presentes nas 

sagas de todos os segmentos: Saladino, Lenin, Nelson Mandela, Tito, Aiatolá Khomeini, na 

história; Spartacus, Ben-Hur, Rocky Balboa, no cinema; Apolo, Quíron, Têmis, na mitologia; 

Super-Homem, Batman e Homem-Aranha, nas histórias de quadrinhos.  

A contrapartida aparece logo a seguir, por meio de depoimentos. Ex-jogadores 

aparecem afirmando que Pelé também sabia bater. As imagens de Pelé fazendo faltas e 

agredindo adversários surgem para ilustrar a narração. O tom, no entanto, não é o mesmo de 

quando se falava que apanhava. A crítica, a lamentação, dá lugar à malandragem brasileira. 

Talvez esse seja um dos poucos pontos nos quais a imagem de Pelé se conforma 

perfeitamente com uma das características da chamada essência do futebol brasileiro, do estilo 

construído do que seria o futebol brasileiro e sua marca dionisíaca, apontada por Gilberto 

Freyre. Se Pelé apanha, quem bate está errado. Se Pelé bate, azar de quem apanha. Dois 

pesos, duas medidas, na imagem apresentada pelo filme. 

Após a eliminação na Copa da Inglaterra, Pelé teve uma oportunidade para redimir o 

futebol brasileiro. Segundo ele mesmo, o confronto era tido como o “jogo da desforra”. O 

Santos goleou o Benfica, destacado por Pelé como a base da seleção portuguesa, que 

eliminara o Brasil, um mês antes. Com o placar de 4 a 0, diz a narração, “o público, fascinado, 
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invade o campo. A bola de Pelé, agora, é repartida com a torcida”. A ideia de redenção é 

muito usual nas sagas heroicas. O capítulo final deste processo foi a Copa de 1970. 

O filme destaca, então, as constantes viagens do Santos por todo o continente 

americano e pela Europa. Nas capas dos jornais, inúmeras conquistas são celebradas. Pelé era 

o único dos atletas que recebia uma quantia extra para participar dos jogos. Apesar disso, o 

narrador diz: “Para Pelé, o dinheiro não era o mais importante. E, sim, a sua performance”. 

Assim como o esforço é algo minimizado nas construções heroicas, a relação com o dinheiro 

é complicada. Roberto DaMatta (1979, p. 70-73) apontou a raiz do dilema brasileiro 

justamente neste tipo de dualidade, de oscilação entre os códigos pessoais (amadores, da casa) 

e impessoais (profissionais, da rua). Jogar futebol para receber salário e prêmios (ser 

profissional) parece ser algo condenável no discurso corrente, inclusive dos próprios 

jogadores, como demonstrou Helal (2011). A mensagem, para ser “aceita”, precisa sempre ser 

sublinhada pelo “amor à camisa”, pelo futebol como algo natural do brasileiro. A construção 

da imagem de Pelé apenas reproduz esta ideia. 

Com relação à contradição esforço/dom, o filme adota um discurso diferente do 

comum no país, inclusive na construção da figura de Pelé, ao longo de sua carreira. 

Mostramos que a imprensa esportiva da época destacava suas valências naturais, em 

detrimento do trabalho, do treinamento diário, o que foi rechaçado pelo próprio Pelé, em 

diversas passagens de sua autobiografia, de 2006 (Nascimento, 2006). O que pode estar 

havendo é uma mudança de pensamento no Brasil. Se apenas o brilho, o dom, era destacado 

anteriormente, outra ética, que Max Weber descreveu sob o ponto de vista religioso
20

, ganha 

força. No documentário, constrói-se uma síntese: “A luta de Pelé é a do artista em busca de 

perfeição”, diz o narrador. Une-se, portanto, a questão do artista, do dom natural, com o 

trabalho, o empenho diário. Completa Pelé, com imagens de treinamentos: “Depois do treino, 

eu ficava treinando cabeceio, chute, sem-pulo. Eu sempre fui muito aplicado nessa parte de 

condicionamento físico e técnico”. Por fim, após a união dos opostos, fala o narrador, 

acompanhado de jogadas de Pelé: “Entra em cena um variado repertório de gestos, de gingas 

e duplas-intenções. Uma arte do corpo, cujos movimentos se tornam mais importantes do que 

o próprio toque na bola”. Em seguida, depoimentos de ex-atletas sobre a força física e técnica 

de Pelé. Nesse sentido, a visão mais atual sobre a carreira de Pelé como um todo se aproxima 

da de Zico, na qual se valorizam o esforço, o trabalho, para além de seu grande potencial 

técnico (HELAL, 2003). Claro, nem mesmo no filme, o poder do esforço é maior que o dom. 

                                                 
20 Para maiores informações, ver: Weber, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, Martin Claret, 

2001. 
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Os depoimentos, na sequência, atestam isso: “Cada partida era uma coisa linda que a gente 

via”, “Era extraordinário o que ele fazia dentro de campo”, “Ele vinha fazer uma jogada e 

na hora de executar fazia outra”.  

Após destacarem a habilidade técnica de Pelé, os depoimentos passam a falar do que 

chamam de sua picardia, sua malandragem. O que normalmente seria visto como negativo em 

uma relação de alteridade, (a tentativa de enganar o árbitro, o público) é posto como positivo, 

pois é feito por Pelé: “Ele cavava faltas. Ele chutava e às vezes caía”, “Ele se agarrava”, 

“Os pênaltis que ele consegue, que ele mesmo fabrica”, “Se engalfinhava com o adversário e 

se jogava no chão”, diziam, ilustrados com exemplos em vídeos. O fato de “saber a hora de 

revidar uma pancada” também é tomado como algo positivo. A suposta artimanha de 

“tabelar” com a perna dos adversários também é lembrada. Sendo proposital ou não, a lenda 

ganhou status de verdade na construção de sua imagem. Frases e poesias do cineasta italiano 

Pier Paolo Pasolini, do jornalista Armando Nogueira, do poeta Carlos Drummond de 

Andrade, surgem para embalar o discurso laudatório. A narração do filme também é de 

adulação, fala de gols feitos com a perna direita, com a esquerda, de bicicleta, de cabeça, de 

pênalti, de falta, sempre ilustrada com imagens da época e músicas em homenagem ao 

jogador. O que se busca é comprovar que Pelé é um atleta completo, sem falhas, sem quedas, 

perfeito em todas as medidas, portanto, na classificação utilizada, apolíneo. 

O feito do milésimo gol também ganha destaque no documentário. “O mundo parou 

para acompanhar o lance que poderia se transformar num momento de glória”, anuncia o 

narrador. Em seguida, Pelé, para ressaltar ainda mais o fato, afirma que pela primeira vez 

“tremeu” em um jogo. Cria-se um momento de suspense pré-cobrança. Após fazer o gol, uma 

música cria um ambiente épico, com a festa no gramado e a narração da época ao fundo. Pelé 

é carregado no campo como se ele mesmo fosse um troféu, o símbolo da vitória.  

Entra em cena o momento que ficou marcado como a coroação de sua carreira, a Copa 

de 1970, seu último triunfo nacional. Pelé recorda que nunca se preparara tanto para uma 

competição. Seu desempenho nas Eliminatórias é destacado como de crescimento rumo ao 

ápice. Seus gols são mostrados. Simultaneamente, toca a música “Pra frente Brasil”, dando 

ensejo à reprodução da ideia de “pátria das chuteiras”. Já na Copa, mais gols, jogadas e 

vitórias são sublinhadas. Tudo o que acontece nas partidas é narrado, celebrado, em torno de 

Pelé. Ele é o protagonista do triunfo no discurso do documentário. A festa do título é também 

acompanhada pela música-tema da Copa. Jogadores sendo agarrados pelos mexicanos, 

dezenas de bandeiras brasileiras, uma festa com o espírito da “pátria de chuteiras”. Pelé é 

distinguido como o líder da seleção, seu maior herói, “sinônimo de Brasil, mais forte que o 
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carnaval, que o samba, que o próprio futebol”. De acordo com o narrador, “o rei Pelé 

conquistava ali sua soberania definitiva”. No futebol, só há um rei e não mais haverá outro. A 

coroa final, ele recebe em sua primeira despedida da seleção, no Pacaembu. Esta é a 

mensagem do documentário: o rei supremo. No segundo jogo de despedida, no Maracanã, a 

narração destaca a presença de 150 mil torcedores. Pelé surge dando uma volta olímpica, 

secando as lágrimas na camisa do Brasil, aplaudido por todos os presentes. Uma corrida que 

se assemelha à dos vitoriosos nos Jogos antigos gregos. O herói é saudado por seus pares, 

transparece o documentário, reforçando a lógica de mitificação.   

A narrativa retorna para a casa de Pelé, onde ele, ao lado de sua família, assiste aos 

depoimentos de seus ex-companheiros pela televisão. “Pelé era a alegria da concentração. Ele 

foi um irmão, um amigo, um parceiro”, “Havia uma grande união no grupo. Ele era o sustento 

dessa união”, “O Pelé servia como exemplo”, “Ele sempre tinha uma palavra bonita, um 

sorriso”, dizem, antes de iniciar uma canção em tom leve. Pelé chora. 

A última parte da carreira de Pelé aconteceu no New York Cosmos. Além de jogar, a 

fim de difundir o esporte nos Estados Unidos, ele deu aulas para crianças. As imagens 

mostram Pelé como um professor. Para destacar a importância de sua imagem, depoimentos 

que comentam a força que o futebol ganhou no país, onde inexistia anteriormente. Tudo por 

conta de Pelé, dizem. Após mostrar as cerimônias de premiação como melhor atleta do século 

XX e melhor jogador da história, além de uma série estatística sobre gols e títulos, o filme se 

encerra com declarações laudatórias de todos os tipos. Os números e a exaustiva repetição dos 

feitos, gols e jogadas servem de base para o discurso de engrandecimento de sua figura e para 

torná-la incontestável. Utilizá-los seria como que dar chancela científica à sua condição 

metafórica heroica. Assim funcionam os argumentos baseados no logos aristotélico. É a 

demonstração factual de que o discurso empregado é válido, irrefutável. No caso do filme, um 

argumento que basicamente repousa na indução, ou seja, em série de exemplos
21

.  

                                                 
21 Reboul, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, página 49. 
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6 MARADONA 

 

 

Nessa parte, vamos analisar o discurso de mitificação da figura de Maradona. Ele 

aparece em jornais, como o Clarín, desde sua infância, quando as referências sempre 

aparecem relacionadas à temática da pobreza e das dificuldades de uma família de classe 

social baixa. Tal característica, como já destacamos, na introdução, é comum nas construções 

do arquétipo do herói moderno. Além disso, é comum que jogadores de futebol, sobretudo na 

América Latina, saiam de famílias pobres. A história é recorrente no meio esportivo. O que se 

busca com isso é sublinhar que o atleta vence barreiras desde criança. O próprio nome do 

local onde Maradona nasceu, a Villa Fiorito, contém em si tais elementos e, por isso, ganha 

destaque na construção de sua saga. Vila, no castelhano de Buenos Aires, é um substantivo 

com um significado um pouco diferente, remete, como revela Alabarces (2002, p. 144), “ao 

aglomerado caótico e marginal do assentamento mais pobre, a vila miséria”.  

O próprio Maradona (2004, p. 15) reproduz o discurso da pobreza em sua 

autobiografia. Ao comentar seus primeiros anos como jogador, ainda como aspirante, 

afirmou: “não tinha dinheiro nem mesmo para ir aos treinos”. Ao analisar a construção de 

narrativas de idolatria, Helal (2003, p. 19-36) demonstrou que o mesmo fenômeno aparece 

nos casos de Zico e Romário. A mesma característica incide sobre mitos exógenos ao esporte, 

como já dissemos sobre os casos de Tina Turner e Babe Ruth. 

A primeira menção a Maradona, na imprensa, aconteceu no dia 28 de setembro de 

1971, quando tinha apenas dez anos de idade e era gandula nas partidas da primeira divisão. 

Enquanto os jogos não recomeçavam, diz a reportagem, ele brincava com a bola. 

 

Es zurdo pero sabe usar la derecha. Diego Caradona [sic], diez años, se ganó calurosos 

aplausos en el entretiempo de Argentinos Juniors versus Independiente, haciendo gala de una 

rara habilidad para el ‘jueguito’ con el empeine, y hasta con chanfle. Con una camiseta que le 

queda un poco holgada y el flequillo que no le deja ver, Dieguito parece escapado de 

cualquier baldío porteño de los de antes. (Diário Clarín, 2006, p. 19) 

 

Nesta mesma época, início dos anos 70, ele já jogava no time infantil do Argentinos 

Juniors, chamado de Cebollitas. A narrativa da pobreza continua, mas começa a dividir 

espaço com a outra, a de um possível “dom” natural para o jogo e uma ainda tímida marca 

dionisíaca de se portar em campo. 

 

La entrada de un chico de quince años que hasta no hace mucho entretenía a los espectadores 

haciendo malabarismos con la pelota en los entretiempos y que se llama Diego Maradona 



55 

 

tuvo mucho que ver, porque su atrevimiento se constituyó en el eje de su conjunto, 

destapándose para recibir y desequilibrar con su gambeta endiablada y metiendo pelotazos 

(Diário La Razón, 2006, p. 24). 

 

A primeira vinculação de Maradona ao triunfo nacional aconteceu com a conquista do 

Mundial da categoria de juniores, no Japão, em 1979. Pela primeira vez, afirma Pablo 

Alabarces, Maradona assume uma representação nacional exitosa (ALABARCES, 2002, p. 

147-148). Ali, no discurso de criação de seu mito, passou a representar a coletividade. Para 

Leandro Zanoni, 1979 marca o ano em que Maradona passou a ser um fenômeno na 

Argentina. Ele dá três razões básicas para que isto tenha acontecido: 

 

 …jugaba al fútbol y en este país, el fútbol es pasión; 

 ...era un monstruo que me parece que a todos nos hizo sentir que teníamos el mejor jugador de 

la historia, incluso que Pelé; 

 …por el carisma que tenía, dentro y fuera de la cancha. Porque aun siendo tímido, Maradona 

daba la imagen de un chico muy humilde, sumamente preocupado por su familia. Era un pibe de barrio 

que llevaba a todas partes a su novia de la infancia, que hablaba tranquilo y no parecía mareado. Era 

franco, muy abierto. Tenía todo un paquete perfecto para ser mediático (ZANONI, 2006, p. 49). 

 

As duas primeiras considerações de Zanoni não parecem muito precisas. O fato de 

Maradona jogar futebol e, por isso, virar um fenômeno é vago. Havia outros jogadores de 

nível internacional no país e nem por isso adquiriram tal condição. O segundo ponto pode ser 

refutado, quando tomamos a pesquisa de Helal e Lovisolo (2011, p. 139-141) a respeito da 

comparação entre Maradona e Pelé. Segundo os pesquisadores, a polêmica sobre quem teria 

sido o melhor jogador de todos os tempos só surgiu na imprensa argentina em torno do ano 

2000. Na pesquisa, feita nas Copas do Mundo, só foi encontrada em 2002. Parece pouco 

provável que, em 1979, alguém apontasse Maradona como superior. O terceiro ponto possui 

mais de uma afirmação. Com relação ao carisma, é possível e até provável que tenha 

contribuído, embora seja difícil confirmar, pois se trata de uma questão subjetiva. Quanto à 

imagem do garoto humilde e preocupado com a família, trata-se de algo recorrente do meio, 

com atletas famosos ou não. A questão parece repousar muito mais em dois pontos: em 

primeiro lugar, Maradona foi um jogador de qualidade técnica indiscutível e boa parte de seu 

mito, portanto, se assenta sobre a construção da genialidade; por fim, também fazendo parte 

da imagem heroica criada, aparecem a irreverência, a malandragem e a contestação, marcas 

que podem colocá-lo na categoria dionisíaca de herói. Percebemos que se trata de um modelo 

parecido ao criado em torno de Romário, como demonstrou Helal (2003, p. 19-36). Essas 

duas características de Maradona se completam na construção da imagem de pibe. 
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Vale destacar que Maradona surge em uma época considerada pela imprensa 

especializada como mecanicista no futebol, na qual imperavam os modos de jogo alemão 

(campeão mundial em 1974) e holandês (vice-campeão mundial em 1974 e 1978)
*
. As 

seleções, dizem os analistas esportivos, atuavam como máquinas coordenadas taticamente, 

mas com pouco espaço para o que foi denominado de fútbol criollo, fútbol de potrero, repleto 

de dribles e improvisações. Como já demonstrou Helal (2007, p. 349-385), quando 

comparado ao jogo europeu, o futebol argentino é destacado como sendo plástico, de 

gambetas. E Maradona, sobretudo após a Copa de 86, quando a Argentina se tornou bicampeã 

mundial, se fixou na construção da imagem do estilo argentino, como sua “essencialização”.  

A construção do que foi chamado de “estilo nacional de futebol” teve como elemento 

antagônico o estilo inglês, que, segundo o mito, não deixava espaço para a improvisação. De 

acordo com a teoria elaborada por Borocotó, a partir de 1928, chamada “La Gambeta 

Criolla”, na narrativa futebolística argentina há o espaço para a imaginação. Como segunda 

característica, há o fato de os jovens jogarem na rua, nos potreros, sem controle de instrutores. 

Por fim, a própria gambeta, o drible no curto espaço, característico dos campos de pelada 

(ARCHETTI, 2003, p. 243-245). O mito pode ser facilmente esvaziado. Sempre houve, na 

Europa, jogadores habilidosos, campos em terrenos baldios e o drible, forma de se chegar ao 

gol adversário sem passar a bola certamente existe desde que o esporte foi inventado. 

Destaca-se a liberdade de ação, a espontaneidade nessa construção da imagem do 

futebol. O cânone foi construído históricamente e o discurso se naturalizou da mesma maneira 

que a teoría do “Football Mulato” no Brasil. Sem ser relativizada criticamente, diz: “el 

jugador argentino auténtico nunca va a dejar de ser un niño; el fútbol le permite al hombre 

seguir jugando y ser un pibe” (ARCHETTI, 2003, p. 243-245). O futebol, nessa narrativa 

mítica, seria um reflexo do poder da liberdade contra a hierarquia, ante a ordem e o 

estabelecido. Ou seja, a própria essência do que seria o jogador argentino, quando pibe, é 

dionisíaca. E Maradona é o melhor exemplo desta construção. A generalização, criticada por 

Archetti, é o próprio cadafalso de seu argumento. Na Argentina, como no Brasil ou na 

Europa, há jogadores ruins, bons, que driblam ou que têm condição técnica considerada 

                                                 
* A despeito de perdido as finais das Copas de 1974 e 1978, a Holanda ficou conhecida como o modelo de futebol naqueles 

anos. Modelo este que ninguém conseguiu copiar ou adaptar. A Alemanha também possuía uma maneira peculiar de atuar. 

Os times holandeses conquistaram o título da Copa dos Campeões da Europa em 1970 (Feyenoord), em 1971, 1972 e 1973 

(Ajax). Com uma safra de grandes jogadores, o técnico da seleção, Rinus Mitchels montou um esquema tático revolucionário 

e inédito, com jogadores polivalentes e variações desconcertantes. O time ocupava todos os espaços e não havia zagueiros, 

meio-campistas e atacantes. Todos se revezavam perfeitamente. A alcunha de Laranja Mecânica fazia menção ao filme 

homônimo, de Stanley Kubrick, lançado em 1971. Já na forma de jogo alemã, tudo era bem definido e especificado. Tudo 

funcionava conforme uma máquina. Para maiores detalhes, ver:Assaf, Roberto e Martins, Clóvis. O Mundo das Copas do 

Mundo. Rio de Janeiro, Irradiação Cultural, 1998, páginas: 151-162. Unzelte, Celso. O Livro de Ouro do Futebol. São Paulo: 

Ediouro, 2002, páginas: 201-212. 
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duvidosa. A imagem se assemelha à analisada por Helal, que vincula o jogador Neymar ao 

estilo de jogo brasileiro. Segundo o mito criado no país, ele seria a essência do futebol 

nacional. O pesquisador contesta a conexão e afirma que jogadores como Neymar são raros 

em qualquer país, inclusive no Brasil. O estilo, chamado por ele de “extraordinário” não se 

restringe a fronteiras. Craques são exceções e aparecem em diversos países, assim como 

atletas limitados. Inclusive, novamente, no Brasil (Helal, 2011). O fato é que o discurso é 

eficiente e reproduzido. 

 

 

6.1 Arquétipo de Pibe 

 

 

Destaca Eduardo Archetti que determinadas características, em conjunto, promovem e 

estimulam a construção artificial, estereotipada, e social do arquétipo de pibe, na Argentina. 

Algumas delas são: o corpo pequeno; a habilidade, a criatividade individual, a astúcia, a 

sensibilidade artística, a vulnerabilidade e a improvisação. Ele comenta o estilo de vida 

“ideal” deste tipo de pessoa, do qual se espera a desordem e o comportamento caótico.  

 

En la vida del pibe hay lugar para: compensar, sancionar o perdonar de un modo exagerado; 

transmitir criterios y elecciones arbitrarias; exhibir un heroísmo estúpido y ridículo; ‘morir’ – 

como en el caso de Maradona, por estar preso y por su adicción a las drogas – y resucitar; 

hacer una jugada inesperada en los partidos decisivos con un talento especial, garantizándole 

así la victoria al equipo…un pibe perfecto es creativo, se siente libre de fuertes sentimientos 

de culpa, es autodestructivo y con el tiempo, un mal ejemplo moral para los demás jugadores 

(ARCHETTI, 2003, p. 248). 

 

A narrativa da figura de pibe é outra construção contraditória. É a essência do futebol 

argentino, segundo tal confecção. Não serão eles a exceção e não a regra, como no caso de 

Neymar, estudado por Helal? Se Maradona é o exemplo perfeito da narrativa de pibe, será o 

futebol argentino repleto de “Maradonas” em sua história? Será o futebol argentino como um 

todo dionisíaco? Trata-se apenas de uma representação idealizada.   

A questão, então passa a ser outra. Não mais o conteúdo do discurso, mas sua eficácia 

social. O imaginário (PATLAGEAN, 1993, p. 291-318) de pibe, tantas vezes repetido, se 

naturalizou no discurso social e ajustou-se à construção da imagem de herói de Maradona. Ele 

virou o pibe de oro. 

A narrativa da construção da figura heroica de Maradona identifica, na Europa, 

algumas barreiras, tomadas como provação, no vocabulário de Joseph Campbell. Lesões, 
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doenças, crises com dirigentes e o envolvimento com a cocaína foram destacados nesse 

processo, sempre acompanhado de perto pela imprensa esportiva, que busca a emoção nessas 

histórias. A cobertura se baseia, segundo Helal e Lovisolo (2011, p. 137), em três aspectos: 

demagógico, retórico e polêmico. “Demagógico no sentido estrito de conduzir as emoções e 

as opiniões do povo no campo do esporte. Retórico, no sentido amplo, tanto dialético ou 

argumentativo quanto oratório, disso decorrendo a riqueza das figuras utilizadas”.  

O próprio Maradona, por meio de seu discurso, também participou do processo de 

construção mitológica de sua imagem. Disse ele, ao chegar ao Napoli, depois de jogar pelo 

Barcelona. “Quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles, que son como yo 

cuando vivía en Buenos Aires. Mi mente es pobre, porque quedó la misma que tenía años 

atrás cuando jugaba en las calles de Fiorito” (ZANONI, 2006, p. 93). Ele se colocava na 

mesma condição de seus seguidores, pobre e humilde. Deixa, com isso, a mensagem de que 

também podem ter sucesso, de que também podem ser heróis um dia. Paira sobre as condições 

humana (comum) e heroica. Ao falar de suas dificuldades, sempre ressaltadas em sua 

trajetória, aumenta ainda mais o êxito de sua imagem construída. Dessa forma, ele se integra 

ao arquétipo de herói esboçado por Campbell.  

De acordo com a socióloga Graciela Romer, a análise acerca de Maradona deve 

sempre levar em conta o ponto de partida de sua vida. “Maradona expressa a possibilidade de 

alcançar um sonho, a partir de uma origem muito humilde” (Globonline: 24/04/2004). Não só 

de Maradona, diríamos. Praticamente todos os atletas sul-americanos têm origem humilde, 

como já ressaltamos. Nesses países, o esporte serve como possibilidade de expressão 

individual e, em alguns casos, de ascensão social.  

 

 

6.2 Dádiva e quedas 

 

 

Nas quartas de final da Copa de 86, a Argentina enfrentou a Inglaterra, contra quem 

nutria rivalidade histórica, desde o século XIX, por conta da perda das ilhas Malvinas. Em 

1982, os argentinos tinham invadido o local e a guerra foi travada entre os dois países. No 

final, os ingleses venceram o conflito e mantiveram o controle da ilha
22

.  

                                                 
22 Para maiores informações, ver: Romero, Luis Alberto. História Contemporânea da Argentina. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, 

páginas 217-223; e Razoux, Pierre. La Guerra de las Malvinas In: Istor: Revista de História. Ano II, número 8, Primavera. 

Santa Fé: CIDE, 2002. 



59 

 

Diante de 115 mil pessoas, no estádio Azteca, e de milhões no mundo inteiro, aos seis 

minutos do segundo tempo, Maradona marcou o gol de mão. Reflexo da picardia dos 

“potreros”, dionisíaca, para uns, e vantagem ilegal, para outros. O jornalista Jimmy Burns 

condenou a atitude de Maradona. 

 

Aquel gol controvertido por Maradona, en vez de ser condenado por sus compatriotas, fue de 

hecho aplaudido y constituyó una muestra de lo que los argentinos habían considerado 

siempre como limpieza de juego. El gol, dado que se había marcado particularmente contra 

los ingleses, fue visto como una maniobra de ‘viveza’, habilidad muy admirada en la 

Argentina (BURNS, 2006, p. 106.). 

 

Sobre o gol, Maradona incorporou o discurso que o coloca, na condição de pibe, como 

“essencialização” do estilo de futebol argentino e uniu isso ao discurso patriótico, construído 

ao longo de boa parte do século XX e incrementado anos antes, durante a ditadura militar, e 

que ainda encontrava eco em boa parte da população argentina. Produtor e receptores do 

discurso estavam em sintonia, o que é importante para a construção mitológica de Maradona. 

 

Sentí – y siento y no lo niego – que ganamos con eso algo más que un partido de fútbol. 

Vencimos a un país. Fue nuestro aporte, a nuestra manera. Todos declarábamos antes del 

partido que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de las Malvinas…¡Mentira!...En 

nuestra piel estaba el dolor de todos los pibes que habían muerto allá, tan cerca y tan lejos. 

Sentimentalmente, hice culpables a cada uno de los jugadores ingleses – nuestros rivales – de 

lo que había sucedido (ZANONI, 2006, p. 106-107). 

 

Cinco minutos após o gol com a mão, Maradona marcou novamente. Dessa vez, o gol 

que ficou conhecido, mundialmente, como um dos mais bonitos da história das Copas do 

Mundo. Driblou cinco adversários, dentre eles o goleiro Peter Shilton, e marcou. O segundo 

gol contra os ingleses, na construção da imagem heroica de Maradona, pode ser entendido 

como a prática do que Pablo Alabarces (2002, p. 151), a partir da narrativa clássica, chama de 

solidão do herói. Por ser único, diferente, tem de agir sozinho. Ali, reforçou a mitologia do 

que seria o estilo de jogo argentino, construído no discurso que fala da gambeta, da picardia. 

Mostrou sua marca dionisíaca, o dito baile. Um retrato muito próximo ao que Gilberto Freyre 

fez do futebol brasileiro (FREYRE, 1938), ao classificá-lo como dionisíaco: dança, “ginga”, 

astúcia, repleto de floreios artísticos. A única diferença é que o elemento em questão não é 

mulato. Dessa forma, aquela ação, o gol da picardia, voltou a si, em um movimento circular, 

reforçando, agora, sua imagem heroica. Naquele jogo, Maradona pôs em prática os principais 

elementos que levam um craque/herói ao êxito. Além do mérito, se utilizou da “trampa”, da 

“viveza criolla”, do elemento dionisíaco.  
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Após a vitória sobre os ingleses, milhares de argentinos foram ao Obelisco, no centro 

de Buenos Aires, para festejar. Depois de ser recebido como herói e festejar o título, na 

Argentina, Maradona voltou para o Napoli, onde conquistou títulos, embora tenha tido 

problemas, que culminaram no dia 17 de março de 1991, quando um exame antidoping deu 

positivo para cocaína. Suspenso por 15 meses, até 30 de junho de 1992, deixou o time 

italiano.  

Aparece aí a força da mitologia criada em torno de sua figura. Maradona não foi 

condenado pelos seguidores, mas compreendido e absolvido de culpa pela maioria. No dia 7 

de abril de 1991, o diário Clarín publicou uma pesquisa feita, na Argentina, pelo Centro de 

Estudos de Opinião Pública. De cada dez argentinos, sete justificavam Maradona. Apesar de o 

próprio jogador ter confirmado o uso de cocaína, 35% dos entrevistados não acreditavam que 

ele havia se drogado. Para 70% das pessoas ouvidas, ele continuava a ser um ídolo (Diário 

Clarín, 1991). Apesar da queda, algo comum entre os heróis, sobretudo da mitologia antiga, 

sua condição não diminuiu.  

Depois do doping, ele foi preso em flagrante na Argentina, por porte de cocaína (as 

imagens de Maradona preso foram exibidas em todo o mundo). A revista El Gráfico veiculou 

um texto condenando o jogador, no qual, além de lamentar os fatos, chama a atenção para que 

todos se lembrem de que se trata apenas de um jogador de futebol. A imagem de “deus”, de 

herói, é apenas um mito criado, busca dizer a revista, em letras destacadas. Ela, que participou 

da construção imagética, agora, quer desconstruí-la. Cobra um atitude apolínea de Maradona.  

 

Nosotros nos merecíamos, como sociedad y como país, OTRA CLASE DE MARADONA 

POR EL MUNDO. 

Jugar bien al fútbol, acaso como nadie, NO ES SER DIOS. 

Dios le dio los dones y lo dejó suelto. 

Es un desagradecido. 

Recemos para que no termine como Gatica (El Gráfico, 1993). 

 

A imagem não é composta apenas pelo que o herói faz dentro de campo. Atitudes e 

características de personalidade são também levadas em consideração na construção 

arquetípica. É o caso, por exemplo, de Bernard LaPlante, do filme Herói por Acidente, do 

qual já falamos. Ronaldo Helal mostra que, apesar de um feito heroico, o personagem não é 

visto como herói por suas trapaças, atos mal vistos. O mesmo acontece com jogadores de 

futebol. Por isso, Maradona é lembrado por gestos insubordinados, críticas a dirigentes e 

discussões públicas, embora elas não diminuam sua condição heroica. Algumas passagens de 

sua vida, acompanhadas publicamente, ilustram bem tais características. Gestos e atitudes que 

podemos classificar como dionisíacas, em se tratando de um herói. Quando jogava no 
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Barcelona, a relação com o presidente do clube não era  boa. Por conta de uma não liberação 

de seu passaporte para viajar à Alemanha, a fim de participar do jogo de despedida de Paul 

Breitner
23

, a situação complicou bastante. Extremamente irritado, Maradona chegou a quebrar 

um troféu do torneio Teresa Herrera, como ele mesmo declarou em sua autobiografia 

(MARADONA, 2004, p. 89). Na Espanha, quando jogava no Sevilha, discutiu em campo com 

o técnico Carlos Bilardo, jogando a faixa de capitão no chão e proferindo insultos. Sobre a 

polêmica durante a Copa da Itália, quando o norte cobrava que o sul (onde jogava Maradona) 

torcesse para a Itália na partida contra a Argentina, ele criticou a situação.  

 

Pienso que el público dará todo su apoyo a los Azzurri. Pero no entiendo ni comparto lo que 

está sucediendo. Después de tanto racismo, sólo ahora se apresuran a recordar que Nápoles 

forma parte de Italia. Durante 364 días del año se habla de ‘sinistrados’, de ‘terroni’, de 

apestados, todos ataques infamantes. Una vez por año, ahora, se pide ayuda a esta gente, se 

descubre que es la mejor del mundo. Ahora, después de haber abofeteado a los napolitanos de 

todas las maneras posibles, algunos les dicen que son italianos, que lo único importante es que 

gane Italia, por su orgullo nacional. Es increíble, absurdo, ofensivo (ZANONI, 2006, p. 133). 

 

Maradona saiu da cadeia e, depois da suspensão, voltou à seleção, que ia mal nas 

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994. Voltou como salvador, de maneira muito 

semelhante ao retorno de Romário ao Brasil, também em 1993 (GUEDES, 1995). A revista El 

Gráfico, se não depositava confiança em excesso no retorno, manteve a fé na 

excepcionalidade de Maradona. 

 

El país futbolero de los argentinos tiene una sensación: para ganarle a Australia y meterse en 

el Mundial 94 por una ventana, hay que rezarle a San Diego…Y lo que es más grave, el fútbol 

argentino espera un milagro de un jugador que fue el más grande, pero a quien ahora le falta 

competencia internacional. Todos saben que adelgazó mucho, que las ganas se le escapan por 

los poros, pero la alta competencia no es una expresión de deseos. Aunque de la galera del 

mago siempre sale un conejo (El Gráfico, 1993 apud ZANONI, 2006, p. 159-160). 

 

Com Maradona, a Argentina se classificou para a Copa do Mundo dos Estados 

Unidos. Nela, ele foi novamente flagrado no exame antidoping, testando positivo para 

efedrina, uma substância encontrada em algumas medicações que visam ao emagrecimento. 

Desta vez, não houve quem o criticasse. Praticamente toda a imprensa argentina, talvez pelo 

clima de disputa internacional da Copa, ficou de seu lado. Pablo Alabarces escreveu sobre 

aquele período. 

 

La cobertura de los diarios porteños trabajó en el mismo sentido [mártir y víctima], 

dedicándole toda la portada de la edición, y ubicando a la exclusión de Maradona en el lugar 

de la tragedia nacional. Las reacciones fueron públicas e instalaban en las calles una sensación 

de duelo generalizado, con banderas arrastradas, rostros llorosos apiñados contra las vidrieras 

                                                 
23

 Ex-jogador de futebol alemão. 
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de electrodomésticos que mostraban en sus televisores la transmisión continua de la reunión 

del Comité de la FIFA. Un duelo que disparaba el recuerdo hacia la última experiencia 

colectiva similar: la muerte de Perón, exactamente 20 años antes (ALABARCES, 2002, p. 

166-167). 

 

O fato, em vez de funcionar como algo negativo na edição da imagem heroica, foi 

trabalhado, nos jornais, de outra forma. Maradona foi identificado como mártir, como vítima. 

Sua exclusão, que consequentemente culminou também com a eliminação da seleção, foi 

desenvolvida, pela imprensa, como uma tragédia nacional. A imagem idealizada foi a da 

injustiça. Vimos que a construção do arquétipo de herói, no caso de Maradona, o coloca como 

essência do estilo de jogo, do futebol argentino. Excluí-lo de um Mundial era excluir todo o 

país. Implicava toda a coletividade. Assim a questão foi trabalhada, a partir dos jornais. 

Condenar Maradona seria como que condenar a si próprios. 

O golpe final na carreira do jogador aconteceu na primeira rodada do Torneio 

Apertura, de 1997, quando jogava pelo Boca Juniors. Novamente o exame antidoping deu 

positivo para cocaína. Ali acabou a trajetória profissional de Maradona. Após sua segunda 

passagem pelo Boca Juniors, Pablo Alabarces (2002, p. 168-170) acredita que a construção da 

figura heroica de Maradona pode ter sofrido um abalo, dentro da Argentina. Lembremos que a 

edição deste tipo de construção é contínua, no caso dos heróis. Ela acompanha toda a 

trajetória e prossegue sendo construída, mesmo após a morte da figura em questão. A 

mitificação é dinâmica. Maradona não jogava mais na seleção. Embora, no mito, ele encerra-

se em si a essência do que seria o futebol argentino, não mais representava o país em campo. 

A volta para o futebol local, depois de anos na Europa, transformou parte de sua estatura 

mítica em disputa clubística (ALABARCES, 2002, p. 169).  

Em análise retrospectiva, Pablo Alabarces deu sua explicação para o fato de Maradona 

ter se tornado um mito. Segundo ele, há uma série de fatores que contribuíram para tal 

condição: a qualidade de seu jogo, a condição heroica (conquistada na Copa de 1986), o relato 

de sua origem pobre e repleta de barreiras, o contexto global de atuação (tanto futebolística 

quanto retórica), o momento dos meios de comunicação, que expandiram, a partir dos anos 80 

no mundo, suas quedas e ascensões, por fim, a crise da sociedade argentina, a partir da qual 

ele apareceu como um herói disponível. Como diz o mesmo Alabarces, “carregou um país 

nos ombros” e  

 

...produjo las más gloriosas hazañas de la historia futbolística argentina en un momento clave, 

en el que la significación de esos hechos excedió lo futbolístico; y la carga simbólica y 

afectiva puesta en juego en los escenarios de esas hazañas (los Mundiales de Fútbol), permitió 

la operación por la cual Maradona fue colocado como un organizador de las energías 

colectivas disponibles para elaborar esperanzas e sueños... (ALABARCES, 2002, p. 156-157). 
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6.3 La noche del Diez 

 

 

Maradona foi convidado a apresentar 13 programas, chamados La Noche del Diez”, às 

segundas-feiras, no canal 13, que pertence ao grupo Clarín, o maior conglomerado de mídia 

da Argentina. O convite foi aceito e no dia 15 de agosto de 2005, ele estreou como 

apresentador. A produção reunia uma equipe de 150 técnicos, que comandavam telões, 12 

câmeras e os 184 convidados especiais.  

Com o título “Siempre Vuelve”, a revista Notícias de la Semana destacou que 

Maradona, antes de comandar o show, fez uma cirurgia de redução do estômago, na 

Colômbia. Ele, que chegara a pesar 127 quilos, em março de 2005, pesava cerca de 70 quilos, 

em agosto (Notícias de la Semana, 2005). Estava pronto para ser um showman. O programa 

apresentou vícios comuns aos programas de entrevistas, como adulação excessiva ao 

apresentador, perguntas e respostas sem sentido, abundância no cenário e convites baseados 

na amizade e no estrelismo. O resultado, entretanto, foi positivo. 

Na primeira edição do semanal, certamente o de maior repercussão, Maradona teve 

como convidados Pelé, a ex-tenista Gabriela Sabatini, o ator Ricardo Darín, Gabriel Batistuta, 

a atriz italiana Maria Grazia Cucinotta e o cantor e compositor Diego Torres. Além dos 

convidados, nos estúdios, cerca de três mil torcedores do Napoli assistiram ao programa, da 

Itália, e apareciam nos telões. O cenário era no formato circular, como uma bola. Maradona 

entrevistava todos os convidados e falava sobre momentos importantes de sua carreira, como 

jogador. Havia, ainda, números musicais.  

O grande destaque da imprensa, tanto argentina, como de outros países, foi dado para 

o encontro com Pelé. Metade da capa do Clarín, do dia 16 de agosto, foi ocupada por uma 

foto de Maradona trocando passes de cabeça com o brasileiro. A cobertura interna se dividiu 

entre as editorias de Esporte e Sociedade (Diário Clarín, 2005). No dia seguinte, o diário 

ainda festejava a parceria entre os dois ex-jogadores: “Pelé y Diego - ¡Viva el fútbol!” (Diário 

Clarín, 17/08/05). O texto da matéria fala sobre a relação entre eles e destaca a aproximação, 

após a participação de Pelé no programa. A mesma foto estampou a capa do Olé, do dia 16. A 

chamada era: “Cada dia canta mejor” , lembrando que os dois cantaram juntos. Das quatro 

páginas internas que trataram do programa, duas eram sobre o encontro dos ídolos. Uma foto, 

frases em destaque, um texto sobre a conversa deles e o título: “Rey”, se referindo a 

                                                 
 Expressão muito usada na Argentina, que remete ao cantor Carlos Gardel, que continuaria cantando melhor, mesmo após 

sua morte. A origem é desconhecida, embora não faltem tentativas de explicá-la.  



64 

 

Maradona, embora o próprio argentino tenha tratado Pelé como rei (Diário Olé, 2005). Houve, 

ali, uma espécie de trégua entre eles, que, geralmente, se agridem ou fazem piadas jocosas 

sobre o outro. As agressões e zombarias, inclusive, voltaram tempos depois daquele encontro 

(MARADONA DETONA..., 2010). 

Nos programas seguintes, de grande repercussão na Argentina, Maradona recebeu toda 

a sorte de convidados: o comediante mexicano Roberto Gomes Bolaños, o cantor Don Omar, 

as apresentadoras argentinas Susana Gimenez e Mirtha Legrand, a famosa italiana Raffaella 

Carrà, a cantora Mercedes Sosa, o cantor Robin Williams, Fidel Castro, Lionel Messi, Carlos 

Tevez, Enzo Francescoli, Mike Tyson, Zinedine Zidane, Juan Roman Riquelme, Juan Pablo 

Sorín, Claudio Caniggia, entre outros.  

Como base de análise, temos a comparação da audiência da primeira edição do La 

Noche del Diez com a programação dos outros canais locais. O programa, que começou às 

22h e teve pouco menos de duas horas, teve como concorrentes o filme “Harry Potter e a 

Pedra Filosofal”, que foi de 20h até as 22h30, e o programa ShowMatch, comandado por 

Marcelo Tinelli, que teve a participação de Xuxa e foi das 20h até a 1h da madrugada.  

Às 21h40, vinte minutos antes de começar o La Noche del Diez, a audiência do canal 

13 registrava 10,3 pontos, contra 31,8 de Harry Potter e 34, 8 de Tinelli (La Nación, 2005 

apud ZANONI, 2006, p. 13-16). A partir desse momento, tudo mudou. O programa de 

Maradona anotou uma curva forte ascendente. Às 22h, já estava na frente, com 30,2, seguido 

pelo bruxo, com 28,7 e por Tinelli, com 22,6 (Diário Olé, 2005). Até o fim da edição, 

Maradona seguiu líder absoluto de audiência, com média de 29,6 pontos e picos de 35,3. Ao 

todo, na Argentina, seis milhões de pessoas – metade delas na capital federal e na grande 

Buenos Aires – assistiram ao programa. Na Gran Buenos Aires (GBA), 25% dos aparelhos de 

televisão estavam acompanhando o show. 

Os intervalos comerciais renderam, ao canal 13, 622 mil dólares. Grandes anunciantes 

quiseram expor suas marcas, mostrando que a imagem de Maradona continuava a ser positiva, 

em termos de marketing. Eis o ranking dos dez maiores compradores de horários, na primeira 

edição do programa:  

 

1. Swiss Medical Group; 

2. Ford Motor; 

3. General Motors; 

4. Adidas; 

5. Philips; 

6. Clorox;  

7. Cia de Teléfonos del Int. 

8. Banco BBVA; 

9. Carrefour; 
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10. Banco Ciudad (Revista Notícias de la Semana, 2005). 

 

Uma clínica – a Suizo-Argentina, onde Maradona esteve internado –, duas empresas 

automobilísticas, uma de materiais esportivos, uma de eletrodomésticos, uma de produtos de 

limpeza, uma companhia telefônica, dois bancos e um supermercado. Marcas que 

vislumbraram um forte lucro, ao se associarem ao nascente programa televisivo do ex-

jogador. Oito são multinacionais e duas empresas nacionais, uma de telefonia e um banco. 

Pessoalmente, Maradona também teve grande lucro, com o Noche del Diez. Do canal 

13, recebeu algo em torno de 35 mil dólares, por programa. Fechou um compromisso com a 

RAI, televisão pública italiana, e, por meio deste, ganhou 24 mil dólares, por participação no 

reality show “Dançando com as estrelas”. Do Boca Juniors, recebeu, durante certo período, 21 

mil dólares mensais, para ser vice-presidente de futebol. Assinou contrato de imagem com a 

Kappa, empresa italiana de materiais esportivos, e ainda cobrava para dar entrevistas, 

sobretudo no exterior (Revista Notícias de la Semana, 2005). O sucesso de audiência, assim 

como a associação de marcas e do próprio canal 13, demonstram que a imagem mítica de 

Maradona não sofreu abalos como se poderia esperar, se levado em conta o modelo clássico 

de herói. Suas quedas não macularam sua figura.  

 

 

6.4 A Igreja Maradoniana 

 

 

No dia 30 de outubro de 1998, quando Maradona completou 38 anos, três amigos 

(Hernán Amez, Hector Capomar e Alejandro Verón), argentinos de Rosario, começaram uma 

brincadeira. A partir dali, iriam comemorar o Natal naquela data. Estava fundada a “nova 

religião”, a Igreja Maradoniana. O ano de 1961 seria o primeiro dentro da “cronologia 

eclesiástica” dos maradonianos, ficou conhecido como I D.D. (I Depois de Diego). A Terra 

Santa não fica mais no Oriente Próximo, mas na América do Sul, é a Argentina. Esta talvez 

seja a materialização mais clara do culto ao herói Maradona, embora de forma jocosa. Claro 

que não acreditam nessa mitologia criada, trata-se, como dissemos, de uma brincadeira, para 

destacar a importância que Maradona tem para eles. Seus seguidores e fãs se tornaram fiéis. 

Tudo isso pudemos observar em entrevistas dos líderes da igreja ao cineasta Emir Kusturica 

(MARADONA BY KUSTURICA, 2008). Hoje, são mais de cem mil, por todo o mundo. 

Tudo feito com muito bom humor. 
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Eis os doze mandamentos dos maradonianos: 

1. La pelota no se mancha, como dijo D10s en su homenaje. 

2. Amar al fútbol por sobre todas las cosas. 

3. Declarar tu amor incondicional por el fútbol. 

4. Defender la camiseta argentina, respetando a la gente. 

5. Difundir las palabras del "Diego Maradona" en todo el Universo. 

6. Alabar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. 

7. No proclamar el nombre Diego en nombre de un único club. 

8. Amar siempre los principios de la Iglesia Maradoniana. 

9. Llevar Diego como segundo nombre, y ponérselo a sus hijos. 

10. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga . 

11. A los que no creen, que la chupen. 

12. y si no la quieren creer, que la sigan chupando. 

 

Nas “cerimônias” realizadas pelos maradonianos, encontramos algumas formas de 

representação criadas pelos fiéis. Em seus “cultos”, há uma capela, que, segundo eles, remete 

à imagem de Maradona. A bíblia é a autobiografia do ídolo, Yo soy el Diego de la Gente. A 

bola, tocada por todos, enquanto fazem as “orações”, representa o sacrifício do jogador pelo 

futebol. A coroa de arames reproduz o campo, os potreros, pelos quais teve de passar. Um 

golário, com 34 bolinhas e uma chuteira, indica os 35 gols feitos por Maradona, pela seleção 

argentina.  

Aos que ainda não entraram para a igreja, há o batizado. O pretendente é levado a um 

campo de futebol. Lá, ele declara sua vontade, narra as “orações” e vai até umas das traves, 

para “marcar o gol de mão”, o da mão de Deus. Nasce, então, mais um fiel da igreja 

Maradoniana.  

O próprio Maradona, talvez pelo endeusamento a que é submetido, também diviniza 

seus feitos. É possível, a partir de uma declaração sua, traçar uma metáfora do campo de 

futebol como o céu. Diz ele: 

 

Marcar un gol con 100 mil personas en la cancha significaba la normalidad. Era mi juego, era 

mi vida. Cuando el jogo acaba, bajaba como todos ustedes y podía hablar con vos. Ahora, era 

preciso saber donde estaba. Cuando pasaba la línea de cal…ahí…mandaba yo (MARADONA 

BY KUSTURICA, 2008). 

                                                 
 Expressões idiomáticas: “cabeza de termo”, na tradução literal, quer dizer cabeça de pênis. Usado como expressão ofensiva, 

dita a inimigos. “escapar la tortuga” é utilizada no sentido de deixar passar uma oportunidade única ou que se está 

completamente fora da realidade. 
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A Igreja, assim como qualquer outra, possui também suas “orações”. Eis as três 

principais: 

a) El Diego Nuestro: 

Diego nuestro que estás en las canchas // santificada sea a tu zurda, venga a nosotros 

tu magia. Háganse tus goles recordar en la Tierra como en el Cielo // Danos hoy la magia de 

cada día, perdona a los ingleses (periodistas), como nosotros perdonamos a la mafia 

napolitana, no nos dejes caer en off-side y líbranos de las Havelange. Diego. 

 

b) D10s te Salve: 

Dios te salve pelota // llena eres de magia, el Diego es contigo // bendita tú eres entre 

todas las demás y bendito es el Diego, que no te deja manchar // Santa redonda, madre del gol, 

ruega por nosotros, los jugadores, ahora y en la hora de nuestro encuentro. Diego. 

 

c) Creo:  

Creo en Diego, futbolista todopoderoso, creador de magia y de pasión // Creo en 

Pelusa, nuestro rey, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de los reyes del 

fútbol, nació en Villa Fiorito, padeció bajo el poder de Havelange
24

, fue crucificado, muerto y 

sepultado, suspendido de las canchas, pero volvió y resucitó su hechizo, estará dentro de 

nuestros corazones, por siempre y en la eternidad // Creo en el Espíritu Futbolero, la santa 

iglesia maradoniana, el gol a los ingleses, la zurda mágica, la eterna gambeta endiablada y en 

un Diego eterno. Diego. 

                                                 
24

 João Havelange, brasileiro, ex-presidente da FIFA, a quem Maradona fez diversas críticas.  
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7 EL CAMINO DE SAN DIEGO 

 

 

Escolhemos o filme El Camino de San Diego, dirigido por Carlos Sorín e exibido em 

2006, para a análise. O elegemos porque reproduz a condição heroica de Maradona (e assim 

participa da construção imagética), na medida em que conta a trajetória de um fã de 

Maradona, portador de um objeto com propriedades supostamente mágicas. Não se 

desenvolve demonstrando a construção da imagem desde os tempos de jogador. Essa parte já 

foi demonstrada no capítulo anterior. O filme não menciona os dribles, o potrero, os feitos e 

vitórias. Ele já parte da ideia de que se trata de um herói nacional. O momento específico da 

narrativa mítica é de uma provação heroica. A mitologia é a da sua recuperação. O motor é a 

idolatria ao mito. O que ele provoca, como sua figura é sentida e, nesse mesmo processo, é 

eternamente reconstruída, recontada. Trata-se de uma peça de ficção, cujo coprotagonista (ou 

mesmo coadjuvante) é Maradona, que quase não aparece no filme. O personagem principal é 

um rapaz, fã do herói. O filme não foi um sucesso de público na Argentina
25

. Os atores 

utilizados eram desconhecidos, amadores, uma característica comum a outros filmes do Nuevo 

Cine Argentino, de modo geral
*26

. A história narrada é baseada em fatos reais. O fato, 

entretanto, aconteceu em 1952 e o ídolo em questão era Eva Perón
27

. É também uma história 

que conta parte da cultura popular da Argentina, de algumas tradições regionais, de seus 

ídolos e sua força simbólica entre as pessoas. 

Em 2004, Maradona foi internado. Estava assistindo a um jogo do Boca Juniors, 

quando se sentiu mal. Os médicos o levaram para a clínica Suizo-Argentina imediatamente. 

Ficou quase uma semana em coma. Um padre foi chamado para dar-lhe a extrema-unção. O 

filme retratou aqueles dias de Maradona, mostrando o que provocava em seus seguidores, por 

meio do personagem de um fã em especial. Retrata, portanto, a história da última “queda” de 

Maradona, antes de se reerguer novamente. Vendo nele as características do modelo clássico 

de herói, como expôs Campbell, trata-se de sua última provação até então. Antes de entrarmos 

na análise estrita, é interessante expor a sinopse da peça ficcional. 

                                                 
25 De acordo com o site www.cinesargentinos.com.ar, não aparece entre os 25 filmes mais vistos no país, em 2006. Foi, no 

entanto, laureado no Festival de San Sebastián com o prêmio FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa 

Cinematográfica). 

 
* Para maiores informações, ver: Dipaola, Esteban. Crítica de la representación estética: realismo y nuevo cine argentino In: 

Imagofagia: Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. Número 1. Buenos Aires: abr., 2010. 
26 Tati Benítez, o protagonista, se chama Ignácio Benítez e trabalha como jardineiro em Misiones. Fazia curso de teatro havia 

apenas um ano, quando atuou no filme. Nenhum outro ator do filme era profissional da arte dramática. 

 
27 www.elcaminodesandiego.com. 

http://www.cinesargentinos.com.ar/
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Tati Benítez é um jovem argentino, de aproximadamente 20 anos, que vive na divisa 

das províncias de Corrientes e Misiones, nordeste da Argentina, aproximadamente a mil 

quilômetros de Buenos Aires. Habita uma cabana precária com sua esposa. Tati perdeu seu 

trabalho e ajuda Silva, um velho escultor, para quem busca troncos, ramas e raízes que podem 

servir-lhe para fazer suas obras. O jovem tem adoração por Maradona. As paredes de sua casa 

estão cobertas com fotos de seu ídolo. Tem três filhos, as duas primeiras, meninas, o terceiro, 

um menino, que recebeu o mesmo nome de Maradona. 

Em um dia de trabalho, Tati encontrou uma gigantesca raiz de timbó (árvore típica da 

região) com uma silhueta que ele acha parecida com a de Maradona. Naquela altura, seu ídolo 

é internado em estado grave. É o motivo suficiente para que Tati inicie assim sua 

peregrinação, cujo objetivo é entregar a raiz ao próprio Maradona. Dali em diante, muitas 

histórias acontecem na trilha do rapaz até seu destino, percorrido em dois ônibus, dois 

caminhões e uma ambulância.  

O nome do filme não é sem razão. A ideia é de que o rapaz fará uma peregrinação, a 

exemplo do que ocorre, na Espanha, no Caminho de Santiago de Compostela. Tati Benítez, 

entretanto, não iria ao encontro dos restos de um santo, mas, ele próprio, levaria a relíquia (o 

tronco) ao mito que deveria encontrar no fim da jornada. Maradona é São Tiago. Esta é a 

justificativa de sua viagem. A viagem de mil quilômetros de distância por si só já dá a 

dimensão da imagem construída, que, aqui, é reproduzida. A peregrinação é o grande ato do 

Camino de San Diego como paradigma da figura heroica de Maradona. No caso, o feito do fã 

realça a condição do herói. 

O filme começa com um texto sobre um fundo de tela preto, no qual se informa que, 

no dia 17 de abril de 2004, Maradona foi internado com uma grave crise cardíaca, em Buenos 

Aires. Diz ainda que durante os dias de internação, a situação de Maradona comoveu boa 

parte dos argentinos. Muitos deles viajaram centenas de quilômetros para estar junto ao ídolo 

no momento de dificuldade, dando apoio a quem muitas alegrias lhes deu. “Tati Benítez pode 

ter sido um deles”, finaliza o texto. A mensagem inicial ajuda no sentido de dar à história um 

senso de verdade, uma característica documental, em seu conteúdo, pelas palavras 

empregadas, e em sua forma, como introdução ao que viria a seguir, as primeiras imagens de 

Tati Benítez, na floresta, integrado àquele universo, cortando uma árvore, sob o som dos 

pássaros. 

Após as cenas iniciais, que mostram Tati cortando uma árvore, sozinho, na floresta, 

tem-se outra tentativa de mostrar a veracidade da história, tratando-a quase como um 

documentário. Alguns senhores dão depoimentos a respeito de Tati, de frente para a câmera, 
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olhando para um interlocutor, que não aparece nas imagens. Dizem eles: “Nós chamamos Tati 

de Maradona, porque ele sabe tudo de Maradona. Ele faz a magia, as jogadas. Para ele, 

Maradona é um ídolo, Deus, porque simplesmente é assim. Sabe quem foi o padrinho de 

casamento de Maradona, com que peso nasceu sua filha”. Destaca-se, então, a importância de 

Maradona para Tati. Sabe tudo de seu herói. Seguem-se depoimentos, que destacam alguns 

fatos, como ter feito uma tatuagem com o rosto de Maradona no braço e outra com o número 

10, nas costas, o fato de ter ido assistir a uma partida de Maradona, quando ainda era um 

menino. Merece atenção a forma como são conduzidos e narrados os depoimentos. São 

entrevistas, nas quais as falas dos personagens são coloquiais em todo o conteúdo, e incluem 

pausas, erros e consertos de dados, recordações. Na sequência, um senhor lembra que Tati 

guarda o ingresso do jogo em que viu Maradona como uma relíquia, em sua casa. Enquanto 

ele fala, surge a imagem do ingresso, emoldurado em um quadro. Objeto para a veneração, a 

relíquia é importante no culto a um herói ou a um deus. Somente estes têm objetos desse tipo 

usados em suas homenagens. A relíquia é o elo ligação entre as partes, o objeto que as 

aproxima nos ritos e, em alguns casos, serve para proteger. Segundo a mitologia grega, que 

faz parte de nosso imaginário ainda hoje, a relíquia tem poder mágico (BRANDÃO, 1987, p. 

43-64).  

Para reforçar a devoção de Tati, destaca-se sua ingenuidade. É ridicularizado por seus 

colegas de trabalho quando mostra uma foto de Maradona com uma assinatura que pensa ser 

do próprio punho do jogador. Todos riem ao comprovarem que a peça é falsa e dizem que 

deve ter sido vendida por um brasileiro. Este aparece, no caso, como o outro, o rival, que é 

vítima de estereótipos.  

A ingenuidade, no entanto, não é uma marca negativa no filme. Pelo contrário, 

combina com a devoção e solidariedade de Tati. Deixa-as puras. A inocência contribui para 

despertar um sentimento de compaixão e carinho no público, um argumento aristotélico de 

tipo pathos (REBOUL, 2004, p. 48-49). Seguem os depoimentos, a fim de atestar a devoção 

ao herói. Um flashback mostra Tati tentando convencer o escrivão do cartório a dar o nome de 

Diega à sua primeira filha. Não conseguiu e a chamou de Dalma (mesmo nome da primeira 

filha de Maradona). A simples descrição do personagem de Tati, em si, já revela o nível de 

idolatria, com relação a Maradona. Estamos tratando de um filme, mas é interessante apontar 

que essa idolatria foi muito mais construída (no caso de Tati) pelas histórias dos feitos de 

Maradona, que chegaram a si. Isto porque no povoado onde mora, mal há rádios. Em sua casa, 

nem isso. Ele constrói a imagem de seu herói, a partir de reminiscências. 
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Na sequência, o depoimento do velho Silva, um artesão, a quem foi pedir um trabalho, 

depois de ficar desempregado. Silva sequer fala castelhano e se comunica em uma língua 

nativa. É um homem da floresta, e compartilha da mitologia que esta encerra. Tem com ela 

uma identificação emocional inconsciente, que é repleta de implicações simbólicas (por 

exemplo, trovão como a voz de um deus irado; raios como punição divina). Ele ensina a Tati 

sobre o espírito das raízes e o que representavam suas formas. Em seu estudo sobre os 

símbolos, Jung comenta a importância desses (árvores, plantas, animais) para a mitologia de 

determinadas culturas. Por meio do inconsciente coletivo, ela chega até nós nos sonhos 

(JUNG, 2008, p. 15-132). É nesse momento que surge uma voz, exterior a todos os 

personagens, a voz que passa a narrar a trajetória de Tati, reforçando o aspecto documental da 

história. É o ethos aristotélico se manifestando pela narração e pelos depoimentos, tomados 

com o objetivo de passar a ideia de que se trata de um documentário. Busca-se, por meio da 

forma e do conteúdo narrado e exibido, influenciar a atitude dos receptores do discurso 

(REBOUL, 2004, p. 47-48). É essa voz que narra o encontro de Tati, num dia de chuva na 

floresta, com o tronco de timbó. Parece a figura de Cristo crucificado (àquela altura, 

Maradona vivia sua via crucis). A chuva que cai é uma espécie de elo direto com o céu. A 

idolatria se materializa justamente quando “vê” seu ídolo naquela raiz retorcida que, para 

muitos, é apenas um tronco de timbó e poderia parecer qualquer um. Tati está convencido de 

que é Maradona, de que o simboliza e disso tenta convencer todas as pessoas. Tal fenômeno 

não é uma invenção do filme. Como dissemos, Jung e muitos antropólogos chamaram a 

atenção para o fato na primeira metade do século XX. Em muitas sociedades que vivem em 

florestas, é comum a identificação em árvores ou animais do espírito de uma pessoa. A 

diferença no caso é que se trata de uma figura externa. O princípio psicológico, entretanto, é o 

mesmo (JUNG, 2008, p. 15-132). O tronco não só se assemelha a Maradona; mas, nessa visão 

mitológica, ele tem seu espírito em comunhão com a natureza.  

Quando diz aos seus conhecidos que não vai vender a peça, mas entregá-la de alguma 

forma a Maradona, todos se mostram descrentes e dizem que seria perda de tempo. Maradona 

não daria importância ao objeto. O tronco é outra relíquia que o conecta a Maradona e reforça 

sua condição mítica, para Tati. Ele resolve, então, enviar uma carta (não escrita por ele, pois é 

analfabeto) ao Boca Juniors, para que o tronco fique no museu do clube. A resposta não vem e 

ele fica desolado com o passar do tempo. Uma noite, pouco antes de se deitar, é observado 

por uma coruja. Na manhã seguinte, a explicação: um senhor bate à sua porta e conta que 

Maradona está internado. O animal, que enxerga na escuridão, símbolo do oculto, desde a 
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tradição romana, é visto como agourento e assim representado no filme. A doença de 

Maradona reforça a emoção passada pelo filme para os receptores do discurso.  

Chocado com a notícia, Tati corre para um bar, onde há uma televisão, e vê uma 

reportagem sobre o estado de Maradona. A narração fala dos problemas médicos, enquanto as 

imagens mostram fãs, na porta do hospital, cantando, batucando e colando cartazes com 

mensagens otimistas. Algumas senhoras rezam, com imagens de santas e terços nas mãos. A 

narração fala em diversos fãs que saíram de províncias distantes para apoiar Maradona no 

hospital. No bar, os homens cantam uma música de apoio, enquanto um personagem, Polaco, 

satiriza Tati, dizendo: “Chegou a viúva de Maradona. Deveria ter feito a estátua de 

Francescoli
28

”. Maradona é um ídolo mas não de todos. Como já mostramos antes, a partir de 

Alabarces (2002, p. 168-170), sua vinculação ao Boca Juniors pode ter diminuído sua aura 

heroica na Argentina. A passagem significa, também, uma espécie de desafio a Tati, por meio 

da provocação. Ali, ele decidiu ir até a clínica em Buenos Aires. Antes, consulta uma vidente 

local, Matilde, mãe de um amigo. Pergunta a respeito da viagem. A mulher, que não parece 

muito certa da resposta, lhe diz que ele vai a Buenos Aires, para ver Maradona. Ela lhe diz 

que o tronco não foi encontrado por acaso, já se tratava de algo escrito, seria seu destino. 

Cria-se uma referência espiritual. E, por fim, o lembra de levar uma máquina fotográfica, caso 

contrário ninguém acreditaria em sua história. Simultaneamente, mensagens espirituais e 

elementos prosaicos.  

Com o tronco, pouco dinheiro e com uma máquina fotográfica antiga, Tati parte em 

peregrinação. Sente que sua vida mudará para melhor, caso tenha sucesso na empreitada. 

Cruza a floresta, passando por animais, o último deles, um grupo de borboletas, símbolo de 

renascimento, de transformação. No céu, pássaros voando (símbolo arquetípico de libertação, 

independência, que é recorrente no filme (HENDERSON, 2008, p. 204)), em movimento 

migratório. Aqui o filme perde sua veia documental e assume-se como totalmente ficcional. 

Tati inicia uma odisseia mitológica. É uma espécie de sacrifício ao deus, ao herói, apenas com 

intuito de glorificá-lo. O sacrifício é um presente oferecido, como as oferendas aos deuses, 

que ocorrem desde os tempos antigos. Nesse sentido a história é essencialmente altruísta. Sua 

fé é acompanhada e manifestada, em diversas formas, pelos personagens com os quais tem 

contato: um vendedor de frutas, admirador de Gauchito Gil e Che Guevara, um padre que 

admira seu propósito, um casal de devotos de Gauchito, uma prostituta que resolve mudar de 

vida e um senhor cego, vendedor de loteria.  

                                                 
28 Jogador uruguaio, que foi ídolo do River Plate, rival do Boca Juniors. 
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No ponto de ônibus, há uma barraca de frutas. Tati inicia um diálogo com o fruteiro. 

Na parede, vê as imagens pintadas de Gauchito Gil e Che Guevara. Logo comenta com o 

dono da venda que deveria pintar, ao lado deles, a figura de Maradona. O homem concorda. A 

passagem coloca, portanto, os três no mesmo nível de importância. Um trio de heróis, cada 

um em sua esfera, religiosa, política e futebolística, respectivamente. Segundo Tati: “A 

santíssima trindade”.  

No caminho de uma loja para comprar filme fotográfico, se defronta a uma igreja, 

cujos sinos tocam. Novamente, o aparecimento do elemento de fé, divino. A todo o momento, 

o filme busca essa chancela na peregrinação de Tati. Lembremos que Maradona é chamado de 

Dios por muitos de seus fãs. Esse é um elemento constante na reprodução de sua imagem, 

após a Copa de 86. O filme mostra o carinho e a devoção a Maradona, a cada nova etapa da 

viagem. Reproduz sua condição heroica. Todos pedem que Tati leve um recado e uma 

mensagem de apoio.  

Nova força mística recebe a odisseia de Tati, quando ganha carona de ônibus de 

romeiros, que iriam visitar um santuário de Gauchito Gil. Lá, conhece um brasileiro. Este tem 

sua imagem repleta de estereótipos. Brincalhão, falante, vestido com uma camiseta amarela 

sob uma camisa verde. Ele oferece carona a Tati, mas quando este lhe diz que leva uma 

estátua de Maradona, a reação do brasileiro também é estereotipada. “Ah, não. Essa não. 

Maradona, no meu caminhão, não entra. Busque outro. Maradona não gosta do Brasil”. Por 

fim, muda de ideia e dá a carona. O diálogo segue repleto de preconceitos. Diz o brasileiro: 

“Está bem, não posso falar que Pelé é pior ou melhor que Maradona. Mas Pelé é um homem 

sério, foi até ministro. Com Pelé, não se passa vergonha. E Maradona? Quem é Maradona 

agora? Tati nada responde, apenas sinaliza negativamente com a cabeça. Vemos, aqui, que 

Pelé é destacado como um herói apolíneo. E assim sua imagem é reproduzida no Brasil e na 

Argentina (como percebemos no diálogo acima). No país vizinho não se questiona esta 

imagem. A questão que levantam é apenas a de quem teria sido melhor jogador. Já a marca 

dionisíaca de Maradona, que tanto o aproxima de seus fãs, é diminuída pelos brasileiros, que 

só veem defeitos em sua história, sobretudo após a comparação com Pelé ter sido levantada 

pela imprensa argentina. Se em 1986, Maradona foi elogiado pela imprensa brasileira, depois 

de 1990, praticamente só aparecem críticas, em relação ao seu peso, ao vício da cocaína, a 

uma suposta empáfia e prepotência, que se alargava aos argentinos de um modo geral (Helal; 

Lovisolo, 2011, p. 141-144). O filme, por meio do senso comum, reforça esse próprio senso 

comum. 
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Em seguida, o brasileiro mostra a Tati imagens de santos, um sapo e orixás em seu 

caminhão (estereótipo do sincretismo dos brasileiros). Na estrada, caminhões cruzam com os 

dois, buzinando. Pelo rádio, surge a informação de que Maradona teria fugido do hospital e 

estaria jogando golf. Os caminhoneiros estavam festejando a recuperação de Maradona, sinal 

da idolatria em torno dele. Os dois param em um bar e veem Maradona, em um carro de golf, 

pela televisão. As imagens ao que tudo indica são mesmo de uma reportagem, que foi 

aproveitada no filme, dando novamente senso de realidade à história. O brasileiro diz, de 

forma jocosa, que Maradona parece um hipopótamo. O filme é de 2006 e, como demonstrou 

Ronaldo Helal, os argentinos já conheciam as brincadeiras e “ataques” dos brasileiros (via site 

dos periódicos) a eles. Isso, inclusive, como demonstrou o pesquisador, aguçou os ataques 

que passaram a ser de parte a parte, sobretudo em épocas de Copa do Mundo (HELAL; 

CABO, 2011, p. 115-135). O que o diretor fez foi apenas reproduzir os comentários nas falas 

do brasileiro. Uma mulher diz que se trata de um milagre. E o brasileiro, novamente irônico, 

comenta: “Sim, Deus lhe deu outra mão, não?”. A frase tem duplo sentido. Remete ao gol de 

mão na Copa de 86, quando o próprio Maradona disse ter sido feito com a “mão de Deus” 

(uma das formas que podem retratar a picardia dos potreros), e ao fato de novamente ele estar 

se salvando, quando estava à beira da morte. Uma música suave começa a tocar, para 

acompanhar a felicidade e o alívio no rosto de Tati. No muro do campo, centenas de fãs e 

jornalistas gritam para Maradona, que, ainda abatido, joga beijos, cumprimenta alguns deles, 

mas não concede entrevistas. Esta é a única aparição de Maradona no filme. Com o ambiente 

mais tranquilo, o brasileiro pede que Tati mostre a raiz ao dono do bar. O homem tenta 

comprá-la, mas Tati fica irredutível. Para ele, o tronco não tem preço. O valor afetivo é 

superior a qualquer oferta, pois se trata de uma imagem de seu herói. Em seguida, seguem 

rumo a Buenos Aires.  

Na estrada, já à noite, o brasileiro questiona: “Tati, será que a tua estátua não tem um 

poder? Será que não é assombrada?” “Como assombrada?”, responde Tati. “Presta atenção: 

por que o Maradona se curou assim, de uma hora para outra, e agora está jogando golf? Será 

que Gauchito Gil não deu um poder especial à tua estátua?”, replicou o brasileiro. O garoto 

parece ainda sem muito entender e o brasileiro fala: “Sim, poder especial, há muitos santos 

que fazem milagres”. O brasileiro então pede para tocá-la e lhe dá um beijo. Novo vínculo ao 

mundo religioso, à crença popular. Maradona teria sido abençoado e curado por um santo, a 

partir do tronco, de acordo com o brasileiro. Tati tem papel ativo nisso, pois foi ele quem 

encontrou a oferenda da natureza. Interessante notar que em muitas histórias, sobretudo 

antigas, o herói passa por dificuldades, às quais não teria condição de superar sozinho. Precisa 
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então de forças tutelares. Assim aconteceu na saga de Teseu, protegido por Poseidon, de 

Perseu, ajudado por Atenéias, e Aquiles, que tinha como tutor Quiron (HENDERSON, 2008, 

p. 144). Em nosso caso, Maradona recebeu a bênção de Gauchito Gil. 

Uma barreira surge na estrada, ainda à noite. Um grupo de manifestantes bloqueia o 

caminho. Uma fábrica de curtimento do povoado está prestes a fechar. A população então faz 

a manifestação, que é tema de reportagem. Há jornalistas no local. O brasileiro, que leva uma 

carga de milhares de frangos, não pode esperar. Ele conversa com o líder do movimento, 

senhor Rodríguez, mas não o convence. Pede então que Tati traga a estátua de Maradona, 

enquanto vai ao encontro do líder e diz que carrega uma estátua do jogador para ser entregue 

ao Boca Juniors. A partir daí o ambiente fica mais tranquilo. Rodríguez pede que sirvam um 

prato de comida ao brasileiro e vai consultar o restante dos manifestantes. Comunica-lhes que 

os dois trazem uma encomenda de Maradona (ouve-se aplausos) para o Boca Juniors (ouve-se 

aplausos e vaias). Diz: “Todos sabemos que Diego está passando por um mau momento. Que 

acham de os deixarmos passar?”. O grupo pede que mostrem a estátua. Quando esta é erguida 

diante de todos, aplausos, gritos e euforia. É como a exibição de uma taça de campeão, de 

uma relíquia religiosa, como acontecia momentos antes das batalhas dos cruzados na 

Reconquista de Jerusalém e da Península Ibérica. Representa a vitória coletiva, a comunhão 

entre todos. A cena revela a força da imagem totêmica de Maradona. Caminho livre. 

A viagem se encaminha para o final. Tati se despede do brasileiro, em um posto de 

gasolina, e vai ao campo de golf, onde estava Maradona. Ele pega um ônibus e o motorista lhe 

diz que o local está cheio de fãs. Vê-se, perto do condutor, uma imagem de uma Virgem Santa 

e outra de Maradona, com a inscrição D10s (Dios). Eles iniciam uma conversa e o motorista, 

a respeito de Maradona diz: “Esse é imortal. Vai enterrar todos nós. Se não fosse o horário, eu 

também iria lá. É um momento histórico, para se contar aos netos”. Os heróis são imortais, 

atemporais. E o momento é da vitória de Maradona, que ultrapassou nova barreira, 

acompanhado pelos fãs. É uma vitória coletiva.  

Aparece, enfim, a quinta. Há muitos fãs cantando do lado de fora, um caminhão da 

imprensa e uma cabine, com um segurança do local. Tati vai até ela e diz ao segurança que 

traz uma estátua. O homem pede que Tati desembrulhe o tronco. Ao vê-lo, um menino grita: 

“Veja, é Maradona!” (somente os fãs conseguem identificá-lo no tronco). Algum tempo 

depois, outro segurança carrega o presente para a quinta. O tempo passa e, de repente, surge 

um helicóptero. Todos correm em histeria coletiva. Da quinta, saem um carro da polícia, um 

particular e uma ambulância, que logo é cercada pelos fãs. No rádio, Tati ouve que Maradona 

deve ir para uma clínica de reabilitação ou para o aeroporto, seguir rumo a Cuba, onde já 
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fizera tratamento. Já com o lugar vazio, Tati se aproxima de um segurança e pergunta se sabe 

da estátua de madeira. O tronco não está mais no local. Certamente foi levado por Maradona e 

sua comitiva, diz o segurança. A canção principal do filme, leve e tranquila, começa a tocar. 

Tati sorri. Sua jornada heroica, como a de Maradona, está completa. 

A saga de Tati é heroica. Saiu para o mundo e conseguiu atingir seu objetivo; cumpriu 

o ciclo. A viagem foi sua provação, repleta de testes e revelações. Ele abdicou 

momentaneamente da família, do trabalho, de sua vida, para chegar a seu mito, sua fonte de 

esperança. Venceu. Dentro da narrativa clássica, ele é o herói do filme. Mas, somente o é, por 

causa de Maradona, a quem acaba por reforçar a heroicidade. El Camino de San Diego é a 

história de um ato heroico e mágico realizado para salvar e glorificar outro herói. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Mitos e sonhos têm origem comum e se manifestam a partir dos símbolos. Histórias de 

heróis assim podem ser classificadas, como simbólicas, oriundas de tradições antigas que, 

segundo Carl Gustav Jung, desenvolveram-se no inconsciente coletivo dos povos, são 

construções arquetípicas, largamente criadas e recriadas ao longo dos tempos (JUNG, 2008, p. 

15-132).   

A dissertação procurou investigar como os filmes Pelé Eterno e El Camino de San 

Diego construíram – e reconstruíram – as imagens heroicas de Pelé e Maradona, 

respectivamente. Cada um, a seu modo, acionou recursos distintos entre si. O discurso 

laudatório é mais evidente em Pelé Eterno. Os elementos discursivos ethos, pathos e logos 

são mais explícitos. A cinebiografia, por meio de depoimentos de ex-atletas, críticos e do 

próprio Pelé, além da exibição de centenas de gols e estatísticas, busca reafirmar a imagem 

mitificada desde os periódicos, nas décadas passadas. Mitos são criados e corroborados pelo 

discurso. A ideia de predestinação também está presente, destacando-se fatos de sua infância.  

Com intuito de garantir mais legitimidade para a imagem heroica e de melhor jogador 

de futebol da história (o rei), busca-se, em vários momentos do documentário, a chancela da 

ciência como última palavra sobre as valências de Pelé. Ele ultrapassa as barreiras que lhe são 

impostas e possui “súditos” em todo o mundo. A imagem é a da perfeição, do sublime 

racional em seu campo de atuação. Assim, sua imagem mítica é apolínea, mesmo quando o 

assunto é a picardia.  

El Camino de San Diego, peça ficcional, narra os momentos de angústia de um fã de 

Maradona, ao saber que seu herói está entre a vida e a morte em um hospital de Buenos Aires. 

Vimos que o filme se esforça em muitos momentos para passar um caráter documental à 

história. Por meio do personagem principal, o jovem Tati Benítez, que vive nas florestas de 

Misiones, vemos a construção e a reprodução da aura mítica de Maradona. A idolatria de Tati 

não possui limites e é contada em seus detalhes: nome do filho, objetos que guarda, as 

tatuagens que fez, entre outros. A relação de Maradona com os argentinos, em geral, também 

é mostrada como especial. A idolatria manifesta-se também no tronco de timbó, que, para o 

fã, tem a forma perfeita de Maradona e deve ser entregue ao ídolo, como uma dádiva das 

forças míticas da natureza. A odisseia de Tati, espécie de peregrinação rumo ao sagrado (o 

herói) é seu sacrifício, o rito, para atingir o mito. Por meio do tronco, que passa a ganhar uma 
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aura mágica, ele se ofereceu como uma força tutelar, para ajudar seu herói a vencer sua 

provação. O próprio tronco o ajuda em sua viagem até a capital federal. Abre seus caminhos.  

O encontro com um caminhoneiro brasileiro é um importante trecho, pois é a partir 

dali que vemos, por meio do discurso deste novo personagem, a verbalização da construção 

das duas figuras por nós trabalhadas: Pelé é moldado com características apolíneas, enquanto 

Maradona, com marcas dionisíacas. Ou seja, a reprodução do que vimos na construção 

imagética feita pela imprensa especializada e por parte das análises de estudiosos.   

Como forma de reforçar a análise das duas construções arquetípicas, descrevemos as 

trajetórias dos heróis, problematizando elementos e características destacados pela imprensa 

especializada no Brasil e na Argentina. Buscamos demonstrar a debilidade de certas 

explicações e esboçar novos caminhos de análise. Como o objetivo não era um estudo 

biográfico, elegemos momentos e aspectos importantes das construções imagéticas, desde a 

infância até momentos posteriores ao encerramento da carreira. 

Vimos que a infância de Pelé não foi largamente destacada na construção futura de sua 

imagem mítica. Esta começou a ganhar os contornos heroicos, a partir da Copa de 1958, 

quando a alcunha de “rei” passou a ser utilizada. Ele se recuperou de uma lesão (provação) e 

se destacou no primeiro título mundial da Seleção Brasileira. Pudemos observar que a aura 

heroica logo se estabeleceu e foi alimentada, ano após ano, com suas exibições em todos os 

continentes. A análise dos periódicos mostrou isso. Novos mitos foram se incorporando à sua 

figura e foram destacados nas conquistas com o Santos, com a Seleção e em vitórias 

individuais, como o milésimo gol. O último grande feito foi a conquista do título mundial, na 

Copa de 1970. Encerrou o ciclo heroico com o fim de sua carreira em 1977. 

Pelé teve trajetória linear, sem abalos. Dele, no material pesquisado, somente se 

destacou o virtuosismo como jogador e a personalidade pacífica e racional. O modelo de herói 

baseia-se tanto nas ações práticas, em campo, quanto na personalidade apreendida. Pelé é 

mostrado como alguém que tem a capacidade de bloquear ou controlar sua sombra, sua parte 

primitiva (JUNG, 2008, p. 105). Uma figura mítica de perfeitas medidas, tanto no discurso 

quanto na prática do jogo. Um herói apolíneo, que não representa o que seria a 

essencialização construída do estilo de jogo brasileiro, de características dionisíacas. Mas, 

como questiona Helal (2012), seria Pelé uma exceção à regra? Há espaço para outras formas 

de construção que não sejam dionisíacas? A reflexão inicial aponta na direção positiva. As 

biografias de Zico, Pelé e Ayrton Senna – talvez três dos maiores heróis esportivos do país – 

podem conduzir uma análise futura a este ponto.  
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A construção da imagem de Maradona aborda e destaca a sua infância. Seus primeiros 

anos são importantes para o todo de sua imagem mítica. Seja ainda naquele período (ele já 

aparecia em programas de televisão ou jornais esportivos) ou posteriormente, a pobreza e a 

privações são sempre sublinhadas. Trata-se de um fenômeno comum no universo dos heróis 

esportivos.  

O estilo de jogo, no qual se destacaram os dribles, a picardia, a habilidade de ludibriar 

os adversários, e a personalidade, marcada sempre com elementos de contestação e rebeldia, 

logo se fundiram e, dessa ligação, surgiu sua imagem mítica de pibe de oro. Campeão 

mundial em 1986, Maradona tornou-se a essencialização do que ficou construído como o 

estilo argentino de jogo, baseado na saga dos pibes. Identificamos, a partir dessas 

características, um herói de marcas dionisíacas.    

Ambos, Pelé e Maradona, cumpriram o ciclo heroico. Em cada um, determinadas 

características foram destacadas e, a partir delas, modelos distintos foram criados. Pelé pode 

ser identificado com as ideologias dominantes desde o século XIX, com a ideia de progresso, 

de felicidade programada, da vida racional, do “dever-ser”, conforme apontou Michel 

Maffesoli. Já Maradona encarna o sentimento trágico, com as dualidades que lhe são 

intrínsecas, os excessos, o orgiasmo. Dois modelos distintos, mas que se relacionam na 

socialidade atual (MAFFESOLI, 1985, p. 49). A eficácia de ambos os tipos depende de suas 

ações, de como são narradas e dos espectadores, que não são passivos no processo. Nos casos 

de Pelé e Maradona o desenvolvimento foi bem-sucedido. Com eles, heróis globais, 

estabeleceu-se uma espécie de relação totêmica, baseada na fascinação que ambos 

despertaram e que provocou identificações. Sonhos foram alimentados e asseguraram uma 

aura superior à banalidade cotidiana.  

Buscamos pensar o mito como uma marca indelével da mente humana. Para entendê-

lo, a razão é necessária, desde que haja um distanciamento, sob pena de se perder o 

significado, as teias de significado, em vez de compreendê-lo e compreender sua eficácia. 
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