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Camisa de Futebol “Canarinho” autografada pelo Rei do Futebol, Pelé1 

 

Resumo: Este pequeno texto foi elaborado para compor uma legenda da imagem fotográfica da camisa 

de futebol “canarinho” autografada pelo conhecido Rei do futebol, Pelé. A imagem digital deste uniforme 

pertencente ao acervo do Museu Afro Brasil seria disponibilizada na plataforma virtual do Google 

Culture Institute em alta resolução, em agosto de 2017, contudo, esta ação não foi realizada pelo 

instituto. 
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Esta camisa autografada por Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido pelo 

apelido Pelé, reproduz o uniforme utilizado pela seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1974. O 

rei do futebol vestiu a camisa canarinho pela primeira vez aos 17 anos, no ano de 1958 até o ano de 1972 

participando, assim, de quatro Copas do Mundo e dos três primeiros títulos mundiais conquistados pela 

seleção brasileira. Esta camisa, presente no acervo permanente do Museu Afro Brasil, está localizada 

no Núcleo História e Memória, espaço dedicado a celebrar e recordar inúmeras contribuições de 

personalidades negras para a sociedade brasileira. 

Em 1953, Aldyr Schlee nascido em Jaguarão, Rio Grande do Sul, era um caricaturista e 

desenhista para jornais da cidade de Pelotas. E com apenas 19 anos, venceu o concurso promovido pelo 

Jornal carioca Correio da Manhã para a escolha do uniforme da seleção brasileira de futebol. Exigia-se 
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que a vestimenta mantivesse as 4 cores da bandeira nacional. Foi assim que o uniforme composto por 

calção azul, o meião branco e a camisa amarela com detalhes em verde foi logo oficializado pela 

Confederação Brasileira de Desportos (CDB) e tornou-se mundialmente conhecido como o uniforme 

principal da Seleção Canarinho, apelido dado pelo radialista Geraldo José de Almeida, durante a Copa 

do Mundo da Suíça em 1954.  

 


