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Acelerar e ganhar: os bastidores de 
uma oficina mecânica 

A rotina de um mêcanico que desde criança é apaixonado por carros e hoje é piloto e 
preparador de carros para arancada

D 
esde criança no meio dos carros, cresceu vendo a família fazendo o que 
a partir daí ele sabia o que queria fazer pelo resto da sua vida. O nome 
dele é Gustavo, dono da oficina mecânica e de preparação de carros para 

arrancada e piloto, que montou seu o próprio carro e está na ativa desde então. Ele 
nos mostrou um pouco da sua oficina, sua rotina e um pouquinho da sua história. E 
para você que é leigo no assunto, venha conhecer um pouco mais sobre este esporte 
que está crescendo de pouco em pouco, mas vem criando estabilidade no Brasil e 
no mundo.
Arrancada, provavelmente você já tenha ouvido falar e até tenha visto documentários 
sobre isso na TV, mas com outro nome bastante usado e famoso, o ‘’racha’’. Emissoras 
famosas de TV aberta já nos ‘’mostraram’’ como é que funciona esse esporte que 
encanta uns e é totalmente reprovado por outros, mas aqui você vai ver um ponto 
de vista mais leve sobre esse tal assunto tão polêmico.

Por: Maitê Brandão; Nicollas Barbosa; Ingrid Gusmão; 
Junior Lima; Juliana Meire



Lascou: Para começar, você se lembra de quando foi 
seu primeiro contato com o mundo mecânico?
Meu primeiro contato com o mundo mecânico foi 
aos 6 anos, meu avô tinha uma oficina mecânica e eu 
sempre costumava ir lá aos sábados e passar as tardes 
com ele.

Lascou: E entrando nessa história, qual a maior 
lembrança que você tem de seu avô?
DGmotors: Lembro-me dele ficar jogando bola 
comigo na garagem da casa dele (risos).

Lascou: Na família, já houve alguma reprovação 
sobre você ser piloto de arrancada?
DGmotors: No começo houve um pouco de receio por 
conta que é um esporte de alta velocidade mas como 
tempo todos foram se acostumando, principalmente 
minha mãe, ela se preocupa bastante.

Lascou: Desde criança sempre se interessou por 
carros?
DGmotors: Sim, sempre adorei carros desde pequeno.

Lascou: Como é a sensação de participar destes 
eventos de arrancada?
DGmotors: Emocionante, a adrenalina vai a mil. A 
descrição é indescritível.

Lascou: Quando foi sua primeira corrida e como se 

sentiu?
DGmotors: Foi em 2009, nesse momento você sente 
uma adrenalina boa e quando você está lá dentro 
do carro você não consegue pensar em mais nada, 
apenas em acelerar e ganhar.

Lascou: Você se lembra de quando começou a mexer 
com carros preparados?
DGmotors: No mesmo ano que comecei a participar 
dos eventos de arrancada em 2009. Comecei mexendo 
no meu próprio carro e a partir daí fiz cursos e me
aperfeiçoei e não parei mais.

Lascou: Sempre trabalhou por contra própria?
DGmotors: Não, trabalhei em duas oficinas e em 2010 
abri a minha própria oficina de mecânica em geral e 
preparação, focando na preparação.

Lascou: Você pode nos contar qual foi o imprevisto 
que te deu mais trabalho?
DGmotors: (risos) Foi num dia antes de um evento 
de arrancada, que iria acontecer no autódromo de 
Interlagos, estávamos testando o carro e o motor deu 
problema e tivemos de desistir de ir e montar o motor 
do carro tudo de novo. Foi um terror.

Lascou: Para fechar, para você qual é a palavra chave 
do mundo automotivo?
DGmotors: Paixão. 



Goalball: inclusão e anonimato
Esporte paralímpico que transforma a vida de deficientes visuais ainda sofre com a desatenção 
midiática e governamental

Por: Bruna Caroline, Gean Carlo Seno, Maylla Flávia, 
Sávio Ferreira e Wilson Pacheco Francisco

N 
ossa visita ao Centro Paralímpico Brasileiro foi uma grata surpresa, toda 
estrutura, materiais e acompanhamento que uma vitoriosa campanha 
pôde proporcionar. O centro abriga atletas de modalidades diversas com 

diferentes tipos de deficiência, mas voltamo-nos para uma que embora pouco 
conhecida, vem angariando medalhas para o Brasil: o goalball.
O goalball é uma modalidade criada especificamente para o incentivo da prática do 
esporte por deficientes visuais. Seu objetivo é arremessar a bola com as mãos em 
direção ao gol, para isso, os atletas são guiados através do som emitido por guizos 
dentro do objeto, o que exige completo silêncio no local. 
O grau de deficiência muda de acordo com a patologia de cada pessoa, e são 
classificados por categorias B1, B2, B3, sendo o B1 a perda completa da visão, por 
isso o uso de vendas nos olhos torna o jogo ainda mais justo.  Os atletas apresentam 



grande destreza em quadra, executando movimentos com muito controle, com 
deslocação correta, força, precisão; aprendem, principalmente, a discriminar sons, 
tempo e distância.
A cada competição o goalball brasileiro ganha mais espaço no cenário mundial 
angariando medalhas para o país. Infelizmente, ainda há pouca divulgação e o 
esporte permanece às margens do seu ideal. 
As jovens Alaine Lilian da Silva Marques (22) e Jéssica Gomes Vitorino (24) são novas 
caras na seleção brasileira. Ganharam destaque em suas entidades (instituições 
especializadas, que promovem a inclusão do deficiente por meio do esporte), por 
realizar grandes atuações nos campeonatos regionais. Alaine pratica há cinco anos, 
como pivô, pelo URECE/RJ e Jéssica há oito, como ala, pela UNIACE/DF. São elas 
parte do futuro do esporte e estão se preparando para as próximas Paralimpíadas 
em Tóquio.
Apesar de tímidas admitem que o atleta paralímpico precisa ser ouvido, para que aos 
poucos, vigore o respeito e o devido reconhecimento a toda resiliência e esforços 
dedicados.



Código: Como você conheceram e começaram a 
praticar o esporte?
Alaine: Fui apresentada à modalidade pelo meu 
professor, Paulo Sérgio de Miranda, antigo coorde-
nador da seleção. Eu procurava fazer judô, mas ele 
me apresentou o goalball. Conheci a Ana Carolina, 
medalhista pela seleção, então me interessei pelo 
esporte e hoje devo tudo a ele.
Jéssica: Eu nasci com catarata congênita, que é uma 
deficiência visual hereditária e hoje eu enxergo 15%. 
Na época precisava de algo para ser minha razão, en-
tão conheci o goalball através de uma apresentação 
de atletas em uma escola na minha cidade, Brasília. 
Em 2009 eu entrei na entidade, comecei a praticar a 
modalidade, ela foi me transformando e se tornou 
minha paixão.   
Em maio de 2015 passei a treinar no Centro Paralím-
pico e em junho eu recebi minha primeira convo-
cação para o Parapan. Lá conquistei minha primeira 
medalha de ouro internacional e a partir desse 
momento digo que sou uma atleta profissional.

Código: Qual maior dificuldade de vocês no es-
porte?
A: Minha maior dificuldade é a distância. Devido ao 
longo trajeto até a instituição, a locomoção é o prin-
cipal problema hoje. Para nós depender de trans-
porte público no Brasil não é fácil.
J: Acredito que a maior dificuldade seja a falta de 
patrocínio, principalmente nas entidades. Existe uma 
grande carência em recursos e temos muita dificul-
dade em comprar, por exemplo, equipamentos e 
uniformes.

Código: Qual atleta foi sua principal inspiração?
A: Carol Duarte, ela foi uma das primeiras atletas que 
eu conheci. Admiro muito o trabalho dela e todas as 
suas conquistas.
J: Também Carol Duarte, que participou da Para-
limpíadas do ano passado. É uma guerreira e uma at-
leta completa. Ela abriu caminho para novos atletas, 
para pessoas que sonham em mudar sua vida e não 
aceitam as condições à que são impostas. Em parte, 
é por ela que estamos aqui hoje. 

Código: Como é o treinamento de vocês? Há dif-
erenças entre treinamento na seleção e entidade?
A: Depende da fase. Tem diferença sim, porque na 
seleção os treinamentos são constantes, todos os 
dias. A rotina é bem mais pesada. 

J: Na seleção temos treino físico de manhã, treino 
prático e também técnico. Temos o cuidado com 
a questão psicológica e nutricional.  Quando aca-
ba essa fase, tudo muda, a quantidade de treinos 
diminui muito.

Código: Como foi a adaptação na seleção brasileira 
e a relação com o resto da equipe?
A: Esse novo grupo que está se formando se relacio-
na muito bem, é uma sensação que eu nunca tive. 
Dentre todas as convocações, acredito que esse seja 
o time mais unido, um ajudando o outro, sem tentar 
prejudicar ninguém.
J: O grupo não tem se formado só dentro de quadra, 
mas fora de quadra também.

Código: Na seleção vocês recebem algum retorno 
financeiro? Como funciona essa parte administrati-
va? 
J: Não, quando representamos a seleção recebemos 
ajuda de custo pela Caixa. Nos proporcionam toda 
assistência que precisamos como alimentação, pas-
sagens, hospedagens e uniformes.

Código: O que falta para que o goalball seja mais 
reconhecido?
A: Poucas pessoas conhecem, devia haver mais divul-
gação, a mídia precisava dar mais espaço à modali-
dade. A televisão e os jornais são o principal camin-
ho para introduzir o goalball na vida dos brasileiros. 
J: A imprensa dá pouca atenção ao esporte paralím-
pico, eu mesma não conhecia o goalball. A divul-
gação é importante não só para atrair público, como 
também para trazer pessoas para a prática do es-
porte, já que ele nos ajuda tanto. 

Código: Dentro de algumas modalidades, como no 
futebol por exemplo, existe preconceito em relação 
a gênero. Vocês sentem isso no goalball também? 
Há alguma diferença em relação à seleção masculi-
na? 
A: Eu não sinto diferença, até pelo esporte ser muito 
bruto, acabamos virando homens dentro de quadra.
J: Não, o goalball não é só um esporte, ele serve 
para incluir a pessoa deficiente visual. Ele ajuda, não 
exclui, então não há essa diferença já que o objetivo 
é incluir a todos.  

Código: No cenário brasileiro do esporte paralímpi-
co, vocês acham que existe incentivo ou apoio por 



parte do governo?
A: Existe um incentivo sim, mas por parte do governo 
deveria haver mais, como contribuições e ajuda, mas 
fora da seleção é complicado.
J: Se olharmos antes do lançamento das Paralimpía-
das no Brasil, era diferente. Não tinha tanta ajuda 
por conta do governo, depois da sua chegada, a 
quantidade de treinos aumentou, temos um pouco 
mais de patrocínio. Nos clubes as dificuldades são 
ainda maiores, pois tem estados que dão apoio aos 
atletas e outros não. Em Brasília não temos tanto 
apoio, mas melhorou. Agora temos programas de 
incentivo, como o Compete Brasília, que ajuda nos 
transportes para as competições, que geram um alto 
custo, e acabou virando lei no estado. Há também 
a Bolsa Atleta, que dá incentivo para o paralímpico. 
Recebemos pouco patrocínio do governo e pratica-
mente nenhum vindo de empresas privadas.

Código: Quanto ao respeito ao deficiente, vocês 
acreditam que o país evoluiu? Ou o brasileiro ainda 
não aprendeu a lidar com essas diferenças?
A: Avançou, mas ainda precisa melhorar muito na 
questão do respeito e da sensibilidade. As pessoas 
precisam se informar mais sobre como agir com um 
deficiente visual, não podem continuar acreditando 
que é correto nos arrastar pelo braço de um lado a 
outro. 
J: O avanço tem sido muito lento, a falta de sensibi-
lidade até mesmo na capital do país tem sido muito 
complicada. Além da acessibilidade nas cidades, fal-
tam, por exemplo, pisos táteis e rampas, entre outras 

coisas essenciais.

Código: Como é a sensação de chegar até a seleção 
brasileira?
A: É algo inexplicável e muito bom. Valeu a pena 
passar pelas dificuldades na entidade para ter esse 
reconhecimento, todo esforço está sendo recompen-
sado.
J: Para mim é algo fundamental porque a gente bus-
ca, acredita no esporte, porque não queremos ape-
nas passar pela regional, e sim, sempre buscar um 
caminho diferente. Quando a gente recebe a convo-
cação na seleção ficamos felizes por ver que nosso 
trabalho está sendo visto através das competições. 
Acaba sendo um ponto inicial para nossa carreira.

Código: Quais são seus planos para o futuro no es-
porte? Tem expectativas nas Paralimpíadas?
A: Minhas expectativas são continuar avançando até 
as Paralimpíadas e representar o Brasil.
J: Avançar cada vez mais e chegar às Paralimpíadas 
de Tóquio. Acho que é o sonho de todo atleta: repre-
sentar o seu país e trazer medalhas para casa, o que 
seria algo incrível para essa nova seleção. 

Código: Por fim, o que o esporte significa para 
vocês? 
A: É a minha vida e devo tudo que conquistei a ele.
J: O esporte pra mim é o que nos movimenta, o que 
nos transforma, tira do fundo do poço, da depressão 
e muda nossa vida. É como comer chocolate, assim 
que começa, uma alegria te invade.

Foto: xxxxxxxxxxxxx



Elas sabem o que é impedimento
Roberta Nina fala sobre o empoderamento feminino no esporte e o projeto Dibradoras

“Elas por elas”, assim pode-se definir o conceito do trabalho desempenhado por essas mulheres. Juntas, Roberta 
Nina, Angélica Souza, Nayara Perone e Renata Mendonça tocam o projeto Dibradoras, que tem como objetivo 
dar o devido reconhecimento ao papel feminino em relação ao mundo esportivo. Para acabar de vez com o 
pressuposto de que quando o assunto é futebol os homens sabem mais, essas jogadoras estão prontas para 
vencer o preconceito em qualquer tipo de disputa, seja de “lavada” nos pontos corridos, ou no mata-mata.
Com a produção de podcasts semanais, publicação de vídeos e divulgação em suas redes sociais, destacando 
conquistas realizadas por mulheres, elas buscam alcançar os olhares do público para um tema que vem sendo 
debatido há algum tempo, mas que ainda não possui o reconhecimento que merece. 
Em parceria com a produtora de podcasts Central 3, desde 2015, dezenas de gravações já foram publicadas, 
inclusive com personalidades como Marta, Formiga, Joane Maranhão, Aida dos Santos, Fofão, Magic Paula e 
muitas outras. O site possui uma média de 40 mil visitantes por mês, enquanto a página no Facebook tem mais 
de 16 mil curtidas e o perfil no Twitter mais de 3 mil seguidores.
Para conhecer ainda mais o Dibradoras, conversamos com uma de suas fundadoras, a jornalista e são-paulina 
roxa, Roberta Cardoso (34), mais conhecida como Nina. Ela nos contou sobre o surgimento, principais desafios e 
metas que envolvem esse projeto que pretende marcar um gol de placa no mundo do esporte.

O programa de podcast Dibradoras traz notícias e discussões sobre mulheres nos esportes.
Foto: Amanda Eduarda

Por Alice Marques, Aline Julio, Amanda Eduarda, Carlos 
Soares e Guilherme Sousa



Código: Sabemos que o esporte é uma paixão 
nacional, mas algumas pessoas ainda reagem com 
estranheza quando veem uma mulher que gosta de 
esporte e que, além de gostar, fala com propriedade. 
De onde surgiu esse apreço pelo universo esportivo?
Roberta Nina: Cresci em uma casa rodeada por muito 
esporte, meu pai jogava bola, meu irmão também. 
Não tive como fugir, via esportes dentro de casa, 
com meus amigos na rua, na escola. Também tinha 
habilidade para jogar, gostava de fazer educação física. 
Durante a adolescência pratiquei futsal com algumas 
amigas. Sempre frequentei estádios, comprava bolas 
de diversas modalidades. Uma paixão inevitável no 
fim das contas.

Código: Como seu pai encara sua participação no 
Dibradoras?
RN: Para ele é muito natural, sempre foi meu grande 
incentivador. Era quem contava histórias, me explicava 
e levava aos jogos. Cedo ou tarde sabia que eu iria 
entrar nesse ramo. Hoje ele mora em Cianorte (PR), 
então acompanha a distância, mas sempre pergunta 
se assisti aos jogos e reclama de alguns jogadores. Ele 
se interessa muito, compartilhando disso comigo e 
meu irmão.

Código: No jornalismo existe uma tendência 
machista: ao falarmos com uma mulher, geralmente 
perguntamos sobre seu marido, ou sobre seu 
relacionamento com outros homens. Você já sofreu 
esse tipo de questionamento, inclusive sobre sua 
sexualidade?
RN: Sim, muito. “Seu namorado deixa você ir 
no estádio sozinha? ”, como se eu precisasse de 
autorização para andar na rua. Sobre a sexualidade, 
desde criança comentam sobre os hematomas devido 
aos jogos. Tinha muito disso quando eu era menina, 

minhas amigas indagando sobre minha amizade com 
os meninos. Eu procurava grupos que me aceitavam. 
Isso se estende até hoje, quando indagam por que fui 
até tal festa com uma camisa de time. 

Código: Com a busca pela igualdade de gêneros 
sendo cada vez mais discutida, quais você considera 
as mudanças mais notáveis entre a posição da 
mulher no esporte, no passado e atualmente?
RN: Um ponto crucial: Sempre gostei de futebol, 
mas só acompanhava o masculino, já que não existia 
transmissão dos jogos femininos. Até certo dia parei 
para pensar: “Opa, espera aí, eu jogo bola, têm 
mulheres jogando, por que ninguém fala disso? ”. 
Só então entendi todo o contexto histórico de 
proibição, a mulher nunca foi incentivada a praticar 
esportes. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, 
demoraram anos para uma mulher participar de 
uma modalidade. As mulheres foram proibidas de 
nadar, jogar futebol, lutar judô, de participar desse 
meio. Vendo essa linha cronológica tivemos uma boa 
evolução, nas Olimpíadas do Rio as delegações eram 
quase 50 por 50, a participação das mulheres estava 
entre 47%, talvez no próximo ciclo olímpico a gente já 
esteja competindo com 50%. 

Código: Vocês realizam entrevistas e escrevem sobre 
atletas, arbitras, treinadoras e outras mulheres 
que vivem do esporte. Você já se identificou com a 
história de alguma dessas mulheres?
RN: Tanto no podcast quanto no site já falamos com 
muitas mulheres que romperam barreiras para ser 
quem são. Histórias de vida como a da atleta Aida 
dos Santos: uma mulher negra e pobre que queria 
praticar atletismo, sem condições financeiras para ir 
às Olimpíadas, viveu de doações e atingiu o 4º lugar, 
apesar de não ter treinador. Ou a nadadora Maria 
Lenk, a primeira mulher a desbravar uma Olimpíada.  
Existem boas histórias, o que dificulta elencar uma em 
específico. No futebol feminino, a primeira delegação 
a disputar um campeonato mundial foi montada a 
partir de um time periférico do Rio de Janeiro. Sei que 
hoje falamos da Marta, mas tivemos Sissi, Formiga, 
Roseli, as Boleiras, a Maravilha, muitas outras abriram 
espaço para essa nova geração. Por fim, todas me 
tocaram de alguma maneira.

Código: Durante as olimpíadas, camisetas com 
o nome da jogadora Marta começaram a ser 
vendidas, enquanto outros riscavam o nome do 



atacante Neymar nas camisas oficiais. Apesar de isso 
demonstrar um interesse no futebol feminino, o que 
impede que esse esporte cresça como os demais?
RN: Muitas pessoas foram atrás das camisetas da 
Marta por causa da exposição. Hoje ninguém fala sobre 
futebol feminino devido à ausência de transmissão, 
ninguém liga a TV e simplesmente assiste. Acredito 
que quando o futebol feminino for exposto de 
verdade, certamente cairá no gosto do público. O 
Campeonato Brasileiro Feminino exemplifica bem as 
dificuldades: os jogos acontecem durante a semana, 
geralmente a tarde e em arenas distantes, as pessoas 
não assistem porque trabalham nesse horário.
 Tudo nessa modalidade é diferente. O time feminino 
do Corinthians não joga na Arena Corinthians, mas 
sim em Barueri. É difícil você ser torcedora do futebol 
feminino, quase não há produtos para consumir, jogos 
para assistir; você tem que ir atrás de informações na 
internet, como muitas fazem com o Dibradoras.

Código: Como as integrantes dos Dibradoras se 
conheceram? Quando decidiram que estava na 
hora de falar sobre o protagonismo feminino nos 
esportes? 
RN: Uma amiga em comum nos apresentou e vimos 
que tínhamos muitas semelhanças: gostávamos de 
esportes, acompanhávamos nossos times, mas não 
sentíamos que a mídia falava conosco. O jornalismo 
hoje é feito para o público masculino, principalmente 
pela forma como é redigido. Então surgiu esse 
interesse. Encontramos diariamente mulheres 
falando sobre esportes masculinos, mas e sobre as 
modalidades femininas? Aos poucos começamos a 
produzir, fizemos uma parceria com a Central 3 onde 
estamos desde 2015. 

Código: Desenvolver um espaço para falar sobre 
temas que consideramos importantes é muito difícil, 
quais são os principais desafios que as “Dibradoras” 
enfrentaram desde o início do projeto?
RN: É difícil fazer jornalismo quando não há 
informações disponíveis, muitos jornais só cobrem 
competições mistas, o que dificulta emplacar uma 
matéria numa grande mídia. Ao acessarmos o site da 
ESPN só há futebol masculino, talvez Tênis. Por que 
o SporTV não fala sobre a rodada do campeonato 
feminino? O difícil acesso a esse conteúdo é um 
grande desafio, não há quase nada sobre as mulheres 
no esporte, a não ser sobre a Serena, tenista norte-
americana.

Código: Mesmo com a grande mídia excluindo 
as mulheres do mundo esportivo, é perceptível 
que o público do Dibradoras vem crescendo 
progressivamente.  Vocês recebem feedback e apoio 
das torcedoras na página?  
RN: Demais. Costumamos falar que somos uma 
página sem muitos haters, quem acompanha é 
porque realmente gosta do conteúdo. Em uma mídia 
grande, um site convencional, geralmente as críticas 
são instantâneas. No Dibradoras não temos isso, 
se acontece é pouquíssimo.  As pessoas são muito 
envolvidas, nos dão sugestões de pauta, cobram 
posicionamento nosso, e esse é o nosso papel.  Não 
somos um site que divulga placares de jogos, pegamos 
pelo comportamental, da luta, causa, recordes, sobre 
meninas novas surgindo nos esportes e mulheres 
marcantes. 

Código: Para finalizar, diante de tantos pontos 
falhos que apontamos durante a entrevista sobre 
o jornalismo esportivo atual, quais seus principais 
conselhos para quem sonha em adentrar nessa área?
RN: Eu costumo dizer que estamos nessa vida para 
fazer algo, se o Dibradoras está mudando o cenário 
jornalístico, não posso afirmar, mas queremos 
contribuir para isso. Devemos fazer parte desse 
movimento atual, que incentiva e inspira os demais.  
É ir além de falar sobre o jogador que ganha milhões, 
contando as histórias de quem passou por tudo para 
viver o sonho do esporte.



O combate contra a barreira de exclusão social
A filosofia das artes marciais que incluem socialmente e dão autonomia para uma vida de qualidade

No Instituto Olga Kos, o projeto Taekwondo Sem Barreiras aplica a filosofia das artes marciais para capacitar deficientes 
intelectuais. Foto: Amanda Eduarda

Por Alice Marques, Aline Julio, Amanda Eduarda, Carlos 
Soares e Guilherme Sousa

Presente na inclusão social desde 2007, o Instituto Olga Kos oferece apoio e capacitação para 
deficientes intelectuais. É com a coordenação de Natália Monaco de Castro (31), no Departamento 
de Esporte, que crianças, adolescentes e adultos adquirem autonomia e qualidade de vida. O uso de 
artes marciais nesse caso pode causar certa estranheza para quem ainda não conhece o projeto a 
fundo, mas é com os ensinamentos filosóficos desses esportes que o instituto consegue desenvolver 
habilidades motoras e intelectuais, incluindo socialmente pessoas desacreditadas por  grande parte 
da sociedade. “Não é sobre criar bons lutadores, mas capacitar e reintegrar socialmente”, diz Natália.
Formada em Educação Física e com especialização em Educação Física Adaptada, Natália mostra seu 
trabalho e os frutos colhidos até então. Ao assistir uma aula de taekwondo do projeto, é mais do que 
perceptível a disciplina, o senso de trabalho em grupo e o incentivo constante para a autossuficiência, 
respeitando as dificuldades pessoais de cada um. O brilho no olhar e a animação da turma deixa 
explícito a importância e eficiência do projeto. 



Código: Sabemos que o Instituto surgiu em 2007 
e desde 2009 ele utiliza do esporte como meio de 
inclusão para pessoas com deficiência intelectual. 
Como você conheceu o IOK e se tornou parte dele?
Natália Monaco: Conheci o Instituto através da 
minha irmã. Durante uma ponte aérea ela conheceu 
o antigo coordenador dos projetos do Olga. Ela 
sempre conta que de tanto baterem as pernas, 
devido o pequeno espaço, acabaram trocando 
cartões. Assim logo me entregou o contato, conheci 
o projeto, me interessei pela causa e fui contratada. 
Sou formada em Educação Física e trabalhei em 
colégios com educação especial, acabei me voltando 
para recreação para pessoas com deficiência. Por isso 
digo que esse emprego veio do céu, literalmente.

Código: Como sua família reagiu ao saber que você 
iria trabalhar numa instituição que atua diretamente 
com pessoas portadoras de deficiência intelectual?
MN:  Eles têm uma uma visão legal sobre meu 
trabalho, principalmente por termos apenas dois 
casos de deficiência na família, minhas duas primas. 
Uma delas tem a idade da minha mãe e sofreu hipóxia, 
que é falta de oxigenação no cérebro, durante seu 
nascimento. Minha outra prima de 9 anos, nasceu 
com microcefalia. Por isso eles compreendem 
e tem uma visão humanizada do que faço. 

Código: Quando você conheceu o Olga Kos, 
quais eram suas expectativas profissionais e 

como elas mudaram de acordo com o tempo?
MN: Minha única expectativa era em trabalhar e 
contribuir na minha área de formação. Desde 2009 
o MEC excluiu a educação especial da grade dos 
cursos de Educação Física, fui uma das últimas a ter 
essa disciplina, assim como também participei do 
último curso de Especialização em Educação Física 
Adaptada. Por isso entrei no Olga, eles precisavam de 
uma pessoa formada na área com as especializações 
necessárias para o projeto. Contudo minha pós-
graduação era focada principalmente em deficiência 
física, pouco era falado sobre deficiência intelectual. 
Então, na verdade, o Instituto Olga Kos contribuiu 
mais na minha formação do que o contrário.

Código: Quais os objetivos da 
instituição e como seu trabalho como 
coordenadora influencia nesse processo?
MN: Nosso objetivo é aumentar o índice de inclusão 
social e cultural por meio das artes e dos esportes. 
Quando cheguei, meu trabalho era apenas coordenar 
as ações esportivas do instituto e como elas poderiam 
acontecer, porém com o passar do tempo fui 
percebendo as lacunas que precisavam ser preenchidas. 
Por isso criamos uma equipe interdisciplinar que 
trabalha com uma metodologia única, garantindo o 
sucesso do trabalho geral. Esse método diferenciado 
é capaz de suprir as necessidades que encontramos 
para os portadores de deficiência intelectual.

Código: Compreender o esporte como um 
espaço de inclusão é certamente o diferencial do 
instituto. Por que utilizar de artes marcais como o 
Taekwondo e o Karatê para realizar esse trabalho?
MN: Creio que tudo começou com parte artística. 
Nosso presidente entendia as artes como um canal de 
comunicação social para as pessoas com deficiência 
intelectual. Mas com o tempo percebemos que além 
das artes, eram necessárias ações que estabelecessem 
as relações de autonomia e dependência, então 
a escolha do Karate e do Taekwondo surgiram a 
partir de suas filosofias. Nosso intuito é passar 
os conceitos de respeito, cortesia e humildade 
através de alguns movimentos de artes marciais e 
adequando-os a realidade do projeto. Essas artes 
marciais são completamente diferentes fora de 
nossas oficinas, mas a nossa aplicação é filosófica. 
Além de criarmos o espaço de interação, fomentamos 
a autonomia e a independência dessas pessoas.



Código: Atualmente o Olga Kos atua na maioria 
dos CEU’s de São Paulo e em espaços como lares 
mantidos pelo estado. Como é coordenar tantos 
projetos e quais as principais dificuldades pessoais?
MN: É um grande desafio. Eu fico sempre no 
escritório resolvendo problemas e capacitando 
outros funcionários, mas ainda tento acompanhar a 
maioria das oficinas. Antes eu conseguia conhecer 
cada oficina, sabia o nome de cada um deles. A 
medida que o projeto evoluiu tive que me distanciar, 
porque os problemas evoluíram juntos. Hoje 
minha meta é desenvolver um trabalho que ganhe 
reconhecimento, mas que os lucros sejam para eles, 
nossos beneficiados. São as histórias que mantém 
tudo funcionando, as ligações que recebo contando 
sobre os casos que melhoraram, das pessoas que 
aprenderam a conversar mais, a andar melhor.

Código: Quais as principais dificuldades internas do 
projeto?
MN: Primeiramente a diminuição dos projetos 
e seus respectivos incentivos. Hoje, quando um 
projeto chega ao fim, ficamos muitas vezes com a 
sensação que poderíamos fazer mais por aquela 
população em especial. Nosso objetivo nunca foi 
formar Karatecas, mas cidadãos de bem. Outro 
problema é aceitação da própria população. Diversas 
vezes tive que explicar para mães os conceitos do 
projeto, muitas chegavam preocupadas imaginando 
que artes marciais deixariam seus filhos violentos.

Código: O Instituto realiza corridas anuais que 
ganharam bastante visibilidade nos últimos anos. 
Quais os objetivos desses eventos?
MN: Desde 2015 realizamos duas corridas 
anuais. A primeira ocorre no dia 21/03, no Dia 
da Síndrome de Down, a data é uma referência 
a trissomia do cromossomo 21. A outra ocorre 
no dia 03 de dezembro, o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência. O objetivo principal é 
fomentar e explicar para a população a importância 
dessas datas, e criar um espaço de inclusão.

Código: Durante a entrevista você comentou que 
sente falta de participar mais ativamente das oficinas, 
existe alguma história em especial que te tocou?
MN:  Sim. Durante uma oficina em um CEU na zona 
sul, conhecemos um menino com grau elevado de 
paralisia cerebral, com a mobilidade muito reduzida 
devido a isso. Trabalhamos com ele durante dois anos, 

foi um dos casos que tive que acompanhar de muito 
perto, pois tratava-se de um grande desafio. Muitas 
vezes pensávamos se deveríamos mantê-lo no projeto, 
paralisia cerebral não era nosso foco, mas acreditei na 
nossa capacidade em ajuda-lo. Minha grata surpresa 
aconteceu no final do segundo ano, quando ocorreu 
a troca de faixas. Nessas ocasiões sempre realizamos 
uma homenagem a equipe, quando fui chamada 
para receber minha medalha, ele veio caminhando 
até mim e entregou o prêmio. Para mim, ver ele 
andando e vendendo suas dificuldades, valeu todo 
o esforço e trabalho desde que entrei no instituto.

NÃO É SOBRE CRIAR 
BONS LUTADORES, 

MAS CAPACITAR 
E REINTEGRAR 
SOCIALMENTE
-Natália Monaco



Opiniões contrárias do Doutor Marcos Guterman.

O futebol é predominante em nossa cultura, basicamente sempre esteve no coração e mente dos brasileiros. 
Durante um período tão marcante e turbulento que foi o da Ditadura Militar de 64, é inquestionável a in-
fluência do governo sob o esporte, que de maneiras diretas e indiretas influenciavam a população. É comum 
se ouvir que o governo da época, como forma de manobra política, prestigiava e beneficiava os jogadores e a 
seleção, pois sabia que isso atrairia o povo para o lado do regime instalado. Resumidamente, eles se aproveit-
avam da euforia do povo com o futebol para manipulá-los e colocar em prática a “Lei do pão e circo”, atraindo 
as atenções para os estádios e tirando os olhos das ruas onde ocorriam as carnificinas de quem se opunha a 
Ditadura. 
Contudo, nosso entrevistado, Marcos Guterman (49 anos) tem uma posição contrária a estas afirmações. Em 
seu mestrado “O futebol explica o Brasil: o caso da copa de 70” ele aborda fortemente seu posicionamento, o 
que mais tarde se tornou o livro “O futebol explica o Brasil”. E para entender melhor o que ele pensa a res-
peito do assunto, nos encontramos no museu do futebol e fizemos algumas perguntas a ele que é, doutor em 
história social pela faculdade de Fillosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é mestre e 
licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Bacharel em Jornalismo pela Facul-
dade Cásper Líbero, obteve três prêmios folha de jornalismo, categoria edição e indicado ao prêmio Jabuti de 
Reportagem e Documentário. 

Nosso entrevistado, em frente ao estádio do Pacaembu onde fica o museu do futebol.

Por Amanda Reis, Carolina Rios, Katrina Coelho e  
Sthefani Maia

A Influência da Ditadura Militar no Futebol



Código: É contado que todo esse período causou 20 
anos de prejuízo no futebol, prejuízo que até hoje 
estamos correndo atrás para resolver, que prejuízo 
foi esse e quais medidas estão sendo tomadas para 
reverter esse processo?
Marcos: No ponto de vista econômico nenhum. 
Pelo contrário, o futebol por ser um esporte 
extremamente popular, foi usado como veículo 
para legitimar o regime de exceção e não foi só a 
ditadura que fez isso, desde o Getúlio se faz, mas 
particularmente na época da ditadura se teve por 
exemplo o campeonato brasileiro com 100 clubes, 
porque era uma forma de quanto mais clubes 
incluídos no campeonato, maior seria o apoio 
político ao governo. Até ai você pode entender 
que o linchamento do campeonato brasileiro se 
caracterizando como um campeonato competitivo 
e tal, pode ter até um prejuízo técnico em razão 
disso, mas de jeito nenhum, e inclusive, não dá pra 
dizer que vivemos até hoje pagando esse prejuízo, 
não faz sentido isso o que aconteceu, tanto que 
o campeonato brasileiro tem 20 clubes e está 
totalmente saneado, obtém lucro. Não sei de que 
prejuízo estamos falando aqui e tecnicamente 
falando, pelo contrário, na década de 70 foi a melhor 
seleção de todos os tempos e nós estávamos no 
auge da ditadura. 
 
Código: Durante o regime como já dito 
anteriormente e quase sempre como uma verdade 
absoluta, o futebol foi usado como massa de 
manobra e manipulação, hoje em dia ele tem a 
mesma função? 
Marcos: Vamos colocar as coisas nos devidos lugares, 
o futebol não é massa de manobra, é? Política para 
quem gosta, vou dar um exemplo bem bobo, mas 
aparentemente funciona: todo mundo é contra a 

corrupção, certo? Se você perguntar se é a favor da 
corrupção, todo mundo vai falar “eu sou contra” 
mas se você perguntar para um corintiano se ele é 
a favor ou contra o estádio que foi construído com 
o dinheiro da Odebrecht de uma coisa super mal 
explicada dentro de um escândalo de corrupção, 
ele vai dizer “de jeito nenhum, não tem nada a ver 
uma coisa com a outra, é o meu estádio e meu 
time”, porque o futebol está acima desse tipo de 
consideração, jamais alguém deixará de torcer, “eu 
deixarei de votar em um corrupto mas não deixarei 
de torcer para o meu time mesmo que ele se envolva 
em algum escândalo de corrupção”, não tem como 
julgá-lo, provavelmente ele já nasceu corintiano 
mesmo antes dele poder optar. Eu não chamaria de 
massa de manobra, eu chamaria de: nenhum político 
pode ser idiota ao ponto de dizer “o futebol não me 
interessa”, o futebol é a maior manifestação ritual 
popular do Brasil, não há nada mais importante para 
a maioria absoluta da população, pois une as pessoas 
desconhecidas, de opiniões e classes diferentes para 
dentro de uma paixão em comum. 
 
Código: Na copa de 70 ocorreu uma militarização 
na Seleção Brasileira quando os militares eram 
colocados em “postos” chave, quais foram as 
razões, consequências e o significado desta ação? 
Marcos: Isso foi a reação. Depois da Copa de 66 
em que o Brasil foi eliminado e a consolidação 
da ditadura em 68, se teve a ideia que o futebol 
brasileiro só voltaria a ganhar se incorporasse em 
sua preparação elementos do exército, da disciplina 
militar, e então muitos militares que tinham 
especialização em educação e preparação física 
foram incorporados na comissão técnica de jogares 
para a copa de 70. Não significa que os militares 
tomaram conta da seleção, há muita confusão 
envolvida nisso e se usa muito como desculpa a 
ditadura para determinadas situações que não são 
verdadeiras, de fato na comissão técnica da seleção 
havia vários militares, mas eles tinham competência 
naquilo que faziam e as circunstâncias da época 
justificaram a presença deles na seleção em grande 
medida porque vivíamos uma ditadura militar, mas 
por outro lado essa influência era muito limitada. 
 
Código: No livro, você fala sobre um período de 100 
anos e os divide em décadas, na sua opinião qual o 
período, a década mais significativa para história do 
futebol? 



Marcos: Década de 30. Copa de 38 o Brasil chegou 
em 3º lugar, foi o período mais importante para o 
futebol brasileiro, foi o que definiu o Brasil como país 
do futebol. 
 
Código: Você, como pesquisador de etnias, racismo 
e discriminação pode nos dizer o quão forte foi a 
mudança de um futebol da elite para a entrada 
de um clube como o Corinthians? “Clube dos 
operários” citando suas palavras. 
Marcos: É assim, tem três clubes que são 
paradigmáticos dessa ascensão dos pobres e dos 
negros no futebol. O Bangú, que foi o primeiro time 
que teve negros, foi um time de operários. Depois 
o Vasco, que foi o primeiro time a aceitar negros 
efetivamente, porque era proibido aceitar negros e 
desempregados, ou seja, pobres não podiam jogar; 
então o Vasco foi o time que bancou os pobres, 
inventando empregos para que eles pudessem jogar. 
Tanto o Vasco quanto os outros times, o Fluminense 
lá no Rio de Janeiro, começaram a entender que os 
pobres jogavam muito, mais do que a elite branca. 
E eles queriam ganhar campeonatos, então bolaram 
estratégias para que os pobres jogassem para eles, 
e pagavam. E o Corinthians aqui em São Paulo foi 
isso, foi um time feito por operários, não é um 
time de uma fábrica ou de uma Colônia Portuguesa 
que permitia, o Corinthians foi o primeiro feito de 
operários para operários, por isso que se diz que o 
Corinthians é uma torcida que tem um time e não 
um time que tem uma torcida. 
 
Código: Muitos reclamam do futebol moderno, por 
falta de patriotismo em relação a 64. Como isso é 
refletido? 
Marcos: O futebol tem esse poder em relação ao 
brasileiro, desde os anos 30 acha que o futebol é a 
sua bandeira, que o Brasil é o nosso exército, “nossa 
pátria de chuteira” como diz o Nelson Rodrigues. 
Depois dos anos 90 isso mudou um pouco, ficou mais 
mecânico o brasileiro já não consegue se identificar 
tanto com a seleção. 
 
Código: Numa era sem o direito da informação, o 
quão importante foi a influência de formadores 
de opinião, como jogadores na luta em favor da 
democracia? Código: Numa era sem o direito da 
informação, o quão importante foi a influência de 
formadores de opinião, como jogadores na luta em 
favor da democracia?

Marcos: Rebelar-se conta a ditadura militar não 
significava pegar em armas. Em tempos de forte 
repressão, qualquer gesto extremo poderia levar 
à morte, sendo uma época diferente não havia 
internet, redes sociais, blogs e outros meios 
modernos de manifestação pública. Havia muito 
menos circulação de informações, não havia 
liberdade de imprensa. Mesmo o futebol era menos 
exposto, com poucos jogos transmitidos na TV, mas 
ainda era um espaço em que certas manifestações 
chegavam ao público sem tantos filtros. Por isso, 
não se pode negar o papel de personagens como 
Afonsinho, Reinaldo e Tostão como representantes 
da resistência. 
 
Código: Os tempos mudaram, mas a acomodação 
do brasileiro quando o assunto se trata de futebol, 
predomina até os dias de hoje. Como uma herança 
o Brasil sempre será o país do futebol. O senhor 
acha que se trata mais de um estereótipo ou nós 
realmente fazemos jus ao nome?
Marcos: Não, não mais, a gente foi quem botou 
na cabeça que era o país do futebol, desde os 
anos 30, não percam isso de vista porque foi isso 
que construiu esse imaginário, mas seguramente, 
em termos de organização, nós estamos na idade 
da pedra do futebol pelo que se vê na Europa, na 
China, na Turquia, onde você tem lugares com uma 
economia semelhante a nossa, o futebol é bem mais 
organizado e a quantidade de jogadores hoje saem 
do Brasil para jogar na Europa? Não tem mais, a 
maioria dos jogadores vai jogar na China, nas Arábias 
e a gente não se surpreende mais com isso que são 
o segundo e terceiro escalão do futebol mundial, 
abaixo até mesmo do Brasil.



Atleta da vida
Mesmo com falta de patrocínio, atletla com deficiência auditiva disputa jogos na Turquia

A   princípio, tudo aparenta ser como algo comum do nosso dia a-dia. Hellen Nazarett Souza  tem 
uma rotina de treinos muito semelhante à dos demais atletas profissionais. Acorda cedo, faz seus 

habituais aquecimentos e depois vai para a quadra de vôlei na cidade de Guarulhos, onde treina incansavelmente. 
A esportista, de 27 anos, tem seu nome constantemente presente nas listas de convocação para a Seleção 
Brasileira de Vôlei para surdos. Um orgulho para seu pai, Carlos Eduardo da Silva. Entretanto, engana-se quem 
pensa que ela teve vida fácil para chegar até onde está.

Talento e superação, além de muita motivação, guiam a vida da atleta guarulhense desde a sua infância. Por 
conta de complicações na gravidez de sua mãe, Hellen teve a surdez constatada logo após o nascimento. 
Porém, mesmo com os exames apontando apenas 35% da capacidade auditiva, ela demonstrou ao longo do 
tempo que o problema nunca foi uma barreira para seus sonhos.

Treinando vôlei desde os seis anos, a baixa audição não foi a única dificuldade que enfrentou em sua trajetória. 
Uma grave lesão no joelho a afastou das quadras por algum tempo, mas a Hellen deu a volta por cima e hoje é 
um dos destaques do esporte brasileiro.

Hellen Souza à direita, prepara para bloqueio junto a sua companheira de seleção. (Foto: Öner Șan)

Por Ana Claudia, Camilla Fernandes, Eduardo Ariedo, 
Juliana Ferreira e Max Diniz



Código: Como foi o processo para entrar na Seleção 
Brasileira de Vôlei?
Hellen Souza: É uma longa história. Eu trabalhava na 
Gol, fazendo curso de capacitação, e estava parada há 
mais ou menos três anos e meio por conta de uma 
operação no joelho. Um amigo meu, cego, falou sobre 
a seleção de surdos e achou que eu tinha chances. 
Duvidei, mas ele tomou a iniciativa por mim. Foi 
atrás de tudo e um mês depois conseguiu o telefone. 
Deixei o telefone lá, sabe, quando você esquece? 
Estava muito acima do peso e imaginava que não ia 
chegar nas meninas nunca, mas enquanto conversava 
com o meu pai, ele me mandou tentar. “O não você 
já tem, o que vier é lucro”, ele  disse. Quando liguei, 
não sabia que a menina era surda. Chamou diversas 
vezes e não fui atendida, mas depois descobri por 
meio de uma mensagem. Respondi perguntando 
sobre a Seleção Paulista e descobri que ela havia 
acabado, mas soube da seletiva para a Brasileira em 
agosto. Pensei em não fazer, era outro nível e estava 
acima do peso. Não fui, mas eles me procuraram e 
falaram de novas seletivas em novembro. Inventei 
desculpas sobre o dinheiro, pois precisaria pagar 
hospedagem e tudo mais. Entretanto, quando fui no 
banco, tinha o valor certinho e meu pai me obrigou a 
ir. No começo, me senti um pouco intrusa, pois todas 
eram mudas e apesar de eu ter estudado numa escola 
em que se ensinava libras, quase não usei, pois era 
pouco necessário. Então, você estranha quando entra 
no mundo dos surdos. Até me questionaram sobre a 
audição, pois não queriam dar falsas esperanças, mas 
eu já estava ciente dos problemas e por isso tinha os 
exames que comprovaram. Não me responderam se 

eu havia passado, mas o técnico fez vários elogios e 
pediu para eu tirar passaporte por conta dos torneios 
internacionais. A confirmação veio em abril de 2015, 
quando me falou que não estipularia uma quantidade 
de peso para eu perder, mas consegui reduzir em 
trinta quilos. Foi assim que entrei para a seleção.

Código: Sua lesão no joelho aconteceu depois que 
entrou na seleção?
HS: Não, foi antes, em 2012. Eu estava jogando pela 
empresa e pelo time de Itatiba, interior de São Paulo. 
Rompi o ligamento cruzado anterior. 

Código: Como é a sua rotina na seleção brasileira de 
vôlei?
HS: Atualmente, estou afastada por conta de uma 
lesão no ombro, mas normalmente nós treinamos 
uma vez por mês. Como cada uma mora em uma 
região, tiramos o dinheiro de nosso próprio bolso para 
pagar a estadia e a passagem aérea quando é longe.

Código: Como foi sua adaptação na seleção com o 
grupo?
HS: Foi um pouco complicado por conta da linguagem 
de libras, que eu conhecia, porém não lembrava.. 
Elas falavam que eu era ouvinte, mas na verdade 
era bilíngue. Sabia as libras e a língua oralizada, mas 
mesmo assim, foi bem difícil no começo.

Código: Como funciona a comunicação entre o time 
e com o técnico em quadra?
HS: O técnico é oralizado, ele é ouvinte e tem um 
assistente que é intérprete. Então, quando precisa 
passar alguma instrução, ele fala para o assistente 
técnico que passa para as meninas ou me chama.. 
Apesar de usar um aparelho auditivo, na hora do jogo 
eu preciso tirar, mas mesmo assim ainda sou capaz de 
ouvir algum barulho. Sou o meio de comunicação no 
meio da quadra.

Código: E como você se sente por estar representando 
a cidade de Guarulhos?
HS: Ah, feliz, pois eu consegui chegar em um lugar 
que eu não sabia que poderia mesmo acima do peso, 
posso contribuir com o grupo.

Código: Como você classifica a presença do esporte 
para deficientes na mídia e na sociedade, você acha 
que falta mais atenção?



HS: Sim, falta atenção.Neste ano, a gente disputou a 
olimpíada de surdos na Turquia, a pressão foi muito 
grande, a gente precisava pagar do nosso bolso R$ 
3 mil mais a passagem. No ano passado, tínhamos 
patrocinador, mas conseguir auxílios maiores é 
difícil. As passagens são caras e não tivemos como 
treinar para as olimpíadas.  A Confederação Brasileira 
precisou pedir ajuda ao Ministério dos Esportes no 
custeamento. Senão, seriam mais de 130 atletas 
tirando vinte e cinco mil reais do bolso para disputar 
o torneio. O pessoal da paraolimpíada está vendo se 
consegue nos ajudar, emprestar o ginásio para pelo 
menos não precisarmos gastar muito dinheiro com a 
hospedagem. Ao menos temos um lugar para dormir 
e treinar; é difícil ter quadra e não ter hotel. 

Código: As famílias chegaram a fazer campanhas 
para arrecadar dinheiro?
HS: Nosso time tem uma jogadora profissional do 
Osasco que é a Natália, usamos a imagem dela para 
tentar patrocínios. Pedimos ajuda pelo Kickante, 
não lembro dos valores exatos, mas apesar de não 
alcançar a meta, usamos o dinheiro junto com o 
auxílio de um patrocinador dos Estados Unidos para 
comprar o uniforme. 
Para a viagem até a Turquia, a Natália é embaixadora 
da Audio, empresa que faz aparelhos para surdos, 
ela conversou com eles e conseguiu o valor apenas 
para mim e outra menina, só que cada uma precisava 
de 3 mil. O prazo para entregar esse dinheiro era 
até sexta-feira e quase nenhuma tinha o suficiente. 
Foi então que conseguimos um patrocínio de última 
hora. Estávamos vendendo rifas, até que minha amiga 
encontrou uma conhecida em Curitiba e pediu ajuda 
também. Explicou que cada uma de nós precisaríamos 
de três mil reais e na mesma tarde minha amiga 
recebeu a ligação,  dizendo que o Ministério Público 
de Curitiba nos daria trinta e seis mil, suficiente para 
nós doze. 
Era esse valor que estava nos matando e quase 
ninguém acreditou quando conseguimos, eu chorava 
de alegria quando recebi a notícia, pois estava ficando 
depressiva com a possibilidade de não ir. Até tentamos 
devolver o dinheiro para a Áudio, mas eles decidiram 
ajudar com joelheiras e breque, pois são acessórios 
do vôlei e são caros.  DEram quatro breques, três 
joelheiras, além de sete pares de meia para cada 
uma. O patrocínio do MPT, junto com o do Ministério 
dos Esportes que foi dado através de um pedido de 

auxílio, ficou como valor de viagem e hospedagem.

Código: Como você define tudo o que está 
acontecendo na sua vida. Seleção Brasileira e a 
viagem para a Turquia, como  pode definir?
HS: Aprendizado, muito aprendizado. Você conhece 
outras pessoas, por ser deficiente você acha que isso 
é a pior coisa do mundo, e não é, você olha e nota que 
há pessoas em situações piores vivendo. Então é uma 
experiência única que eu pude aproveitar e aproveitei 
de certa forma e é uma lembrança para o resto da sua 
vida. Não tem como explicar é a sua seleção, é uma 
experiência única que estou vivendo, é a única fase 
que quero tentar abraçar o máximo possível.

Código: Qual foi sua maior vitória no vôlei?
HS: Minha maior vitória? Foi a minha volta para o 
vôlei. Não é porque eu voltei para a seleção, é porque 
a cada jogo, a cada treino, eu sei que eu não era para 
eu ter parado e sempre me supero. 

Código: Jogadora da seleção brasileira há dois anos, 
vice-campeã do Sul-Americano em Caxias do Sul em 
2014 e no Pan-Americano de Washington em 2016. 
Onde você pretende chegar?
HS: Olha, tem vezes que eu penso em parar. Eu to 
jogando na seleção, penso que to pirando, mas acho 
que só vou parar quando o Brasil chegar no pódio. 
Quando eu pelo menos pegar uma medalha de ouro, 
não importa a competição, mas acho que não irei 
parar cedo. Vem aquela vontade a cada dificuldade, 
mas eu falo “não, eu não vou parar”.



Vitória no segundo tempo
A vida de um ex-jogador de futebol que teve a carreira interrompida por um acidente e se divide  

em dois cenários: os gramados e as salas de aula

U 
 
biratan Arruda, conhecido como Bira, aos 46 anos concilia sua vida entre os 
gramados e as salas de aula. Desde criança sonhava em ser jogador. Quando 

começou sua carreira nos campos, na posição de atacante, fez passagens por times 
como São Paulo FC, Santos e Sociedade Esportiva Palmeiras. Contudo, um acidente de 
carro no ano de 1994 deixou sequelas que mudaram o rumo da sua carreira. Retomou 
os estudos e cursou bacharelado em Direito pela Universidade de Marília. Depois de 
formado aprimorou os conhecimentos e se tornou especialista e palestrante nos 
cursos de Gestão de Empresas. Hoje, atua como técnico das categorias de base sub 
14 e 15 no Desportivo Brasil, no interior de São Paulo e leciona para os cursos de 
graduação e pós-graduação. Bira não deixou sua paixão pelo futebol de lado e diz 
que o “estudo é a base de tudo”.

Ubiratan Arruda no Centro de Treinamento do Desportivo Brasil em Porto Feliz - SP.

Por Karina Abel, Ana Vitória, Adnael Nogueira, Sulamita 
Mendonça e Iago Henrique



Código: Como foi o começo da sua vida no 
esporte? Com quantos anos você começou a jogar 
e em qual time que você iniciou nos gramados?
Ubiratan Arruda: Meu contato com o futebol começou 
aos 7 anos de idade, mas acredito que a maioria dos 
jogadores começam já com a chuteira no pé desde 
que nascem. Tenho até hoje guardado a chuteira n° 
23, eu não lembrava, mas meu pai guardou. Comecei a 
jogar ainda pequeno no Ituiutaba Esporte Clube - MG, 
que hoje é conhecido como o time do Boa Esporte de 
Varginha. Em seguida joguei também pelo infantil do 
Marília Atlético Clube e aos 16 anos passei pelo São 
Paulo Futebol Clube no ano de 1987. Porém, fiquei 
pouco tempo, devido a uma crise financeira que o 
país passava, cuja, levou a falência a empresa do meu 
pai. Eu larguei o SPFC para trabalhar e ajudar ele.
 
Código: Sua vida profissional começou no futebol 
ou você já fazia alguma outra atividade antes?
UA: Após jogar por pouco tempo no SPFC aos meus 16 
anos, passei um ano trabalhando para ajudar meu pai 
com a empresa dele. Depois desse período, a situação 
dele já se encontrava mais estabilizada. Daí então que 
minha vida como jogador profissional começou no 
Santos Futebol Clube, fiquei por lá até 1991. Depois fui 
para o Esporte Clube Lemense, que seria hoje a série A2, 
fomos vice-campeões da série intermediária daquela 
época. Logo voltei a jogar pelo Santos novamente. Em 
seguida fui para o aspirante do Palmeiras e fiquei um 
ano. Depois passei pelo Desportivo do Espirito Santo 
para disputar uma Copa do Brasil. Passei ainda pelo 
15 de Piracicaba, e por fim, pelo Uberlândia em 1994.

Código: Como foi para você jogar em clubes tão 
conceituados aqui em São Paulo e no Brasil como 
Santos FC, SPFC e a SEP? Quando começou, quais 
eram as suas expectativas? Você se decepcionou?
UA: Eu sou entusiasta ao extremo, sempre fui desde 
pequeno. Mas mesmo sendo entusiasta, acreditando 
em tudo e realizando um sonho, todos temos decepções 
com pessoas, diretamente ligadas ao futebol e 
indiretamente também. Quando você vai para um 
time menor, você sente um pouco a estrutura, porque 
está acostumado com times maiores, e mesmo o clube 
sendo profissional do interior, você sente a diferença. 
Falta muita administração, gestão e infraestrutura.
 
Código: Qual momento você considera 
que foi o ápice da sua carreira? 
UA: Bom, eu acho que devemos buscar cada vez mais e 

melhorar todos os dias, ou seja, não há limites. Se eu estou 
aqui hoje, amanhã quero estar num time profissional 
maior, depois no exterior e seguir até onde for preciso.

Código: Em 1994 você sofreu um acidente 
que interrompeu sua carreira no esporte. 
Como você lidou com isso? A decisão de 
parar partiu de você ou de laudos médicos?
UA: Bom, eu estava no melhor momento da minha 
carreira, próximo a alcançar uma posição como 
titular em time grande. Quando eu sofri um grave 
acidente fui parar no hospital, pois o carro tinha 
batido numa ponte. Quando acordei, senti que o meu 
rosto estava machucado, meu nariz e testa estavam 
quebrados em várias partes. Depois me levaram 
para ver o estado que ficou o meu carro e quando 
vi só agradeci à Deus por estar vivo. Porém, na hora 
pensei: “eu acho que não vou mais jogar”. Depois 
da recuperação e de cair a ficha sobre o acidente 
resolvi estudar. Prestei vestibular para direito e 
passei. Assim então, iniciei a carreira acadêmica. Aí 
que eu falo, eu tinha um contrato de empréstimo 
com o clube do Palmeiras, tinha mais um ano de 
contrato, e reincidiram na hora que foram avisados 
do acidente, não me deram assistência nem nada.

Código: Após o acidente, cujo qual interrompeu 
bruscamente sua carreira, houve algum momento 
em que talvez você tenha se sentido bem recuperado 
ou apto para voltar a jogar futebol? Isto é, você 
sentiu vontade de “renascer” como um novo atleta?
UA: Devido ao acidente, fiquei afastado 10 meses. De 
insistência, voltei a jogar no Uberlândia em 1994 para 
disputar a primeira edição do campeonato mineiro, 
porém não me sentia bem, o corpo doía muito e para 
trabalhar em alto rendimento não dava, pois tinha 
muito treino. Atuei no time por 6 meses e resolvi parar. 
Após essa fase comecei a dedicação pelos estudos.

Código: O que você diria para jovens joga
dores que também tiveram a carreira 
interrompida de maneira tão inesperada?
UA: Digo para eles que estudar é fundamental, 
sempre. Nunca pode largar os estudos porque 
além de ajudar no desempenho intelectual e 
raciocínio dentro de campo, se porventura ele 
não for jogador estará preparado para seguir uma 
outra carreira que tenha paixão, seja ela qual for.

Código: Dedicar-se a carreira acadêmica foi um refúgio 



para você? Dos seus conhecimentos adquiridos em 
sala de aula, o que você trouxe para os gramados?
UA: Não, foi uma realidade. Eu tinha certeza que 
não conseguiria voltar a jogar futebol se não eu teria 
continuado. A partir do momento que teve esse 
obstáculo na minha vida profissional como jogador 
eu parti para a carreira acadêmica e foquei naquilo 
que sempre gostei, joguei futebol porque gostava e 
depois fiz direito porque era uma outra opção que 
gostava também. Faço uso de todo meu conhecimento 
adquirido nas salas de aula, porque se você entender 
que tudo é uma organização assim como o clube 
ou uma igreja, o que se aprende dentro da vida 
acadêmica você vai levar para os gramados e para 
qualquer ambiente, até mesmo familiar, então isso 
agregou muito e agrega até hoje. Não parei de estudar.

Código:   Você atuou como gestor em 
diversas instituições nas áreas de marketing, 
estratégias recursos humanos. Você se 
sentia realizado nesse ramo empresarial?
UA: Sim, tudo que fiz fui muito “tarado”. João Amaro, 
fundador da TAM (companhia aérea), deixou sete 
mandamentos e um deles é: “Em busca do ótimo, 
não se faz o bom”. Sempre busquei excelência em 
tudo, um exemplo disso é que quando parei de 
jogar me disseram que eu não conseguiria arrumar 
emprego. Então falei que não tinha problema e 
que ia tentar. Consegui emprego na Nestlé e em 
quatro anos tive cinco promoções, cheguei a ser 
gerente na unidade de Marília e tudo isso no mês 
seguinte que sofri o acidente. Sempre trabalhei, 
me dedicava e estudava muito, acredito que só 
assim você alcança seus objetivos. Fui alcançando 

e dando certo, sem por se quer uma semana fiquei 
desempregado. Quando saí da Nestlé fui para o CIEE 
e abri a unidade de Marília. Com quatro anos tornei-
me gerente da unidade, gerente regional e de lá abri 
minha empresa, que em dois anos tornou-se a maior 
empresa de Marília na área de RH e Consultoria.

Código: Você além de ex-jogador, empresário, foi 
professor universitário. Como foi esse período?
UA: No final de 94 (ano do acidente) prestei vestibular 
para direito e segui carreira. Fiz também MBA em 
Gestão Empresarial e Mestrado Interdisciplinar 
(Administração, Educação e Comunicação) na 
Universidade São Marcos, fiz as licenças e estou 
pensando em fazer um Mestrado ou Doutorado 
na área de Ciências do Futebol. Estive afastado 
do futebol por dezesseis anos, só estudando e 
me dedicando a vida organizacional e a partir do 
momento que busquei uma estabilização familiar 
voltei para o futebol em 2010. Dava aula em três 
faculdades e tinha uma empresa de consultoria que 
prestava serviço para todo Brasil; tinha contrato no 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste com escritório em 
Brasília, onde fiquei por um ano. No final de 2010 
já estava cansado da vida organizacional, voltei e 
comprei uma escolinha de futebol e como advogado 
abri uma empresa de agência esportiva. Voltei para os 
campos com uma escolinha de futebol e agenciando 
jogadores sempre com o foco de ser treinador.

Código: Sente vontade de seguir carreira em outro país?
UA: Estou me preparando e me qualificando, 
fazendo curso na CBF e melhorando o idioma 
justamente para buscar novos horizontes fora do país.



O esporte como renovação
Francisco da Silva, mais conhecido como Chiquinho, promove um trabalho de acolhimento de 

crianças e adolescentes em comunidade carente.

Mais de quarenta mil habitantes vivem em Paraisópolis, favela localizada na zona sul paulistana, próxima ao bair-
ro nobre do Morumbi. Apesar de ser a segunda maior favela do estado de São Paulo, as casas em Paraisópolis 
se amontoam no lugar, ainda tão marcado pela falta de saneamento básico, segurança e infraestrutura. Apesar 
de apresentar um dos menores índices de criminalidades quando comparada com outras favelas do estado, 
não é exceção. Histórias de jovens que se corrompem e envolvem-se com drogas, bebidas, criminalidade e 
problemas com a família espalham-se pela favela. A omissão do apoio governamental e os aparentes infind-
áveis problemas recorrentes que assolam os habitantes do bairro poderiam ser suficientes para deixar Francis-
co da Silva de braços cruzados e sentindo-se impotente por não poder fazer algo que solucione os problemas 
constantes que via - mas felizmente não o fez. Mais conhecido como Chiquinho pelos moradores (e amigos), 
decidiu não ficar parado diante dos impasses - faz parte e é um dos principais componentes do projeto que 
leva futebol para jovens. Um grupo de amigos, no ano de 1973, criou a associação Palmeirinha Paraisópolis, 
um clube de futebol amador que junta crianças e adolescentes e reacende a vontade de viver - e, muitas vez-
es, é a luz no fim do túnel quando a esperança já acabou. O lugar já se chamou Palmeirinha Morumbi, mas 
como forma de resistência diante de preconceitos com o bairro, decidiu adotar Paraisópolis no nome. Desde 
a criação, cresceu, passou por processo de sintetização do campo, acolheu. Chiquinho, um dos auxiliadores 
do projeto, conversou com a equipe da Revista Código sobre o projeto que é tão importante para os mora-
dores de Paraisópolis e que usa o esporte como sinônimo de renovação. A simplicidade de Chiquinho e a feli-
cidade quando fala no projeto é clara - ele certamente sabe o quanto aquele lugar é necessário para o bairro.

Alunos do Palmeirinha praticam seu esporte favorito.

Por Bruno Otsubo, Diana Salazar, Estefany Batista, Ester 
Ferreira e Jefferson Vicente 



Código: Por qual razão você decidiu partir para a 
área do esporte? 
Chiquinho: É muito simples, porque eu sou apaixonado 
pelo esporte. E tem que ter alguém louco igual eu pra 
fazer o que eu faço aqui.

Código: Há quanto tempo você auxilia o projeto?
Chiquinho: “Tô” aqui há cinquenta anos (morando em 
Paraisópolis) e trabalho com o futebol há 44. Faço um 
trabalho com várias crianças. Optei por isso. Deixei 
muitas coisas da minha vida pra escolher o esporte 
e ajudar as pessoas, tirá-las da rua. Optei por isso e 
sou feliz.

Código: Como você acha que este centro esportivo 
ajuda as crianças e adolescentes de Paraisópolis?
Chiquinho: Acho que esse campo aqui é um cartão 
de visitas muito importante pro nosso bairro. Eu nem 
sei o que seria da molecada sem esse projeto hoje. 
Se eu não segurar essa onda aqui, acho que essa 
“galerinha” poderia estar no meio das coisas horríveis 
que acontecem nos bairros do Brasil.

Código: Qual a sua maior inspiração dentro do 
esporte?

Chiquinho: Quando as pessoas dão um sorriso e são 
felizes. Batalho pra caramba pra ver isto. Às vezes 
deito, estou triste, mas pelo menos deixei algumas 
pessoas felizes.

Código: O que você acha que falta para que as 
pessoas tenham mais acesso ao esporte?
Chiquinho: Acho que muita gente pensa no individual. 
Se todo mundo se juntasse, pensando junto, no ser 
humano, no próximo, dá tudo certo. As pessoas 
ficam com medo de falar “Vem cá, bater um futebol”, 
pra aquele cara que tá “cheirando um baseado”, 
“cheirando uma cocaína”, tem que insistir, insistir e 
insistir. Dá certo. Temos que tentar recuperá-los. O 
apoio das autoridades também é necessário.

Código: Você lembra da emoção quando percebeu 
que a instituição estava funcionando e causando 
impacto?
Chiquinho: Eu sempre fui um cara motivador do 
futebol, um cara que sempre lutei pelo futebol e pelas 
coisas boas da vida. Não posso deixar a peteca cair. 
Tem que ter algum maluco igual eu pra fazer isso. Tem 
que ser louco (risos).

Fotos: Diana Salazar



Promessa do paratletismo
Michel Gustavo Abraham de Deus, exemplo de 

superação e dedicação no paratletismo.

O   atletismo paraolímpico é praticado por pessoas com deficiência física, visual e 
intelectual. Existem provas de arremesso, lançamento, corrida e salto e podem 

participar tanto mulher quanto homens. Os competidores são divididos em grupo de acordo 
com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional. No Brasil, a modalidade é 
administrada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro(CPB). 
Somando todas as medalhas conquistadas em paralimpíadas o Brasil possui 109 medalhas, sendo 
elas 32 de ouro, 47 de prata e 30 de bronze.
O nosso entrevistado é o para-atleta Michel Abraham de 19 anos, membro da seleção brasileira 
de paratletismo e foi um dos 25 atletas convocados para o Mundial de atletismo em Londres que 
aconteceu entre o 14 e 23 de julho deste ano. 
Michel perdeu o movimento do braço esquerdo aos 14 anos, após bater em um caminhão com 
sua bicicleta. Ficou quase um mês no hospital e 9 dias na UTI. Conheceu o atletismo por meio 
de um professor da escola e, em 2014, começou a competir. Suas especialidades são o salto em 
distância e o salto triplo. Abaixo segue a entrevista completa.

O salto, uma demonstração do trabalho do atleta.

Por Bianca Teixeira, Lorraine Barbosa, Rafael Nazareth, 
Thaynara Bernardo e Vitória Moura



Código: Faz quanto tempo que você está no parat-
letismo? Como foi o processo de inclusão no es-
porte?
Michel Gustavo: Fazem três anos de inclusão no 
esporte. Um dia jogando basquete na escola, meu 
professor de educação física viu que eu tinha talento 
no paratletismo, e ele participava de um projeto de 
paradesporto e me apresentou o meu técnico de 
hoje. Eu fui conhecer e acabei gostando. 

Código: Você já presenciou alguma cena de precon-
ceito ou algum tipo de piada vindo da plateia?
MG: Da plateia em si, pois todos ali têm deficiência, 
porém na escola sofri.

Código: Em que momento você percebeu que tinha 
futuro no esporte?
MG: Quando eu fui convocado a primeira vez. Foi 
uma surpresa muito grande, não imaginava o recon-
hecimento. 

Código: Antes de sofrer o acidente, você já pratica-
va algum tipo de esporte?
MG: Nunca fui um cara muito atlético. Nunca gostei, 
tanto que no dia que meu professor me levou para 
o atletismo eu participei da aula para não ficar sem 
nota. Mas, eu nunca gostei muito não. 

Código: Como sua família reagiu ao saber que você 
iria disputar em Londres?
MG: Ficaram muito felizes e surpresos, pois passou 
de uma brincadeira para uma coisa séria, passei a 
representar meu país. 

Código: Se não fosse o esporte, onde você acha que 
estaria hoje em dia?
MG: Em casa, não sei. Depois que sofri o acidente eu 
fiquei meu desanimado da vida. 

Código: Você entrou em processo de depressão?
MG: Creio que sim. 

Código: Você tem alguma inspiração no esporte?
MG: A inspiração é ver outros atletas com deficiên-
cia maiores, determinados e conseguindo e não 
desistindo da vida. Eu vi que meu problema era 
pequeno em relação aos outros. 

Código: Na carreira esportiva de um paratleta o que 
é mais fácil?
MG: Não tem parte fácil, a inclusão não é fácil, 
porque na TV não vê a gente direito, você por exem-
plo não viu a seleção que foi para Londres. 

Código: Vocês sofrem preconceito?
MG: Não é um preconceito, é falta de interesse de 
divulgar. Em Londres é outra situação, a gente saia 
do estádio e parecia jogador de futebol, todo mundo 
vinha tirar foto e isso não é uma coisa que a gente vê 
aqui no país. Você ganha competição, bate recordes, 
vai embora e ninguém nem sabe quem é você, en-
tendeu. Também não acho que é preconceito. O país 
é virado para um esporte só. 

Código: E o que é mais difícil?
MG: O reconhecimento. Igual ao Alessandro. O Ales-
sandro foi campeão panamericano em duas provas, 
foi campeão paralímpico e depois bateu recorde 
mundial e foi campeão mundial agora em Londres, 
mas ninguém nem sabe quem é ele. Você já viu 
ele antes? O reconhecimento é a maior dificuldade 
no esporte paralímpico, o que dificulta patrocínio, 
dificulta investimento, porque o patrocinador quer 
que você seja visto. Se você não é visto, não aparece 
é difícil patrocinar, porque por exemplo na Nike, eles 
vão patrocinar um cara que aparece direto na TV, 
eles patrocinam gente que aparece. Como o esporte 
paralímpico não aparece é difícil patrocínio. 

Código: Quais as principais mudanças que o esporte 
trouxe a sua vida, em questão de qualidade de vida, 
comportamento?
MG: Minha qualidade de vida, em tudo. Compor-
tamento, na minha vida social, tudo que eu faço 



mudou demais. 

Código: Sua cabeça, seu jeito de ser mudaram mui-
to? Você acha que se tornou uma pessoa melhor?
MG: Mudaram um pouco sim. Me tornei uma pes-
soa melhor, tornei uma pessoa mais perseverante, 
penso mais nos outros também. Antes que pensava 
só em mim, porque isso aconteceu comigo? Perdi 
o movimento do meu braço e tal e depois você vê 
pessoas que estão na situação bem pior que você e 
não mexem nada do pescoço para baixo e vão numa 
competição e estão sorrindo, estão felizes. Eu apren-
di reconhecer que meu problema não é maior do 
mundo, que tem gente que vive feliz com problema 
maior que o meu. 

Código: Você já pensou em desistir?
MG: Muitas vezes, porque nada é fácil, é tudo difícil. 
Treinar dói, tem dia que dá vontade de desistir, você 
vai para casa com dor no corpo. Por exemplo, eu 
estou lesionado, não seu se vou competir esse ano. 
Nesses momentos bate o desamino. 

Código: O que você faz para não desanimar na hora 
da competição?
MG: Na hora da competição eu penso na minha 
família, penso no tanto que eu trabalhei para chegar 
até ali. Penso em todo que me ajudaram. O tanto 
que me esforcei, o tanto que se esforçarem para me 

ajudar. 
Código: Quais são seus planos agora que voltou de 
Londres?
MG: Continuar trabalhando, pensando agora em 
2020. Pensando em melhorar resultado e medalhar 
nas paralímpiadas de 2020 e ir evoluindo daqui até 
lá. 

Código: Quais são os requisitos para conseguir os 
patrocínios? O paratleta enfrenta muitas dificul-
dades para construir uma carreira no Brasil?
MG: Visibilidade. Depende, uma carreira muito rica, 
sim.  Mas, há muitos recursos, há bolsas, há estímu-
los para que atleta continue chegando, chegando, 
mas é um pouco difícil. 

Código: Quais são os tipos de bolsa que existe?

MG: Existe bolsa pódio, o requisito é estar entre os 3 
melhores do mundo. Existe a bolsa atleta que requer 
que você seja um dos 3 melhores do brasil. Existe a 
bolsa internacional que é para quando você medalha 
em competição internacional. Existe a bolsa talento 
que eu não sei o requisito dela. 

Código: Você conhece muitos atletas que possuem 
bolsa? Qual bolsa você tem?
MG: Sim, muitos atletas têm. Sim, eu tenho bolsa 
atleta. 


