
  

 Após conquistar a primeira medalha de ouro para o 
Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, no dia 08 de agosto, a 
judoca Rafaela Silva fez um desabafo ao sair do tatame: 

 "Treinei muito depois de Londres porque não queria 
repetir o sofrimento. Depois da minha derrota, muita gente me criticou, disse que eu era uma vergonha 
para minha família, para meu país. E agora sou campeã 
olímpica", disse a atleta ao SporTV depois de derrotar a 
mongol Sumiya Dorjsuren. 

 Rafaela relembrou os ataques racistas que sofreu no 
Twitter após ser desclassificada na Olimpíada de Londres em 
2012, por aplicar um golpe proibido. "Já passou, tem quatro 
anos. Eu só posso falar: o macaco que tinha que estar na 
jaula em Londres hoje é campeão olímpico em casa. Hoje 
eu não sou a vergonha para a minha família", afirmou a 
judoca. Carioca, Rafaela saiu da periferia para crescer no es-
porte até conquistar a primeira medalha de ouro para o Bra-
sil na Rio-2016. "É muito bom para as crianças que estiverem agora assistindo o judô. Se eu pude ajudá-
las com esse resultado. Mostrar que uma criança que começou no judô por brincadeira hoje é campeã 
mundial e campeã olímpica. É inexplicável. Se elas tiverem um sonho, têm que acreditar, porque ele po-
de se realizar". 

 Exemplo de superação, determinação, domínio da vontade, foco e disciplina, Rafaela é hoje man-
chete mundial. Em todos os países a sua história está sendo contada. Ela que foi alvo de intolerância racis-
ta, de exclusão social, tinha tudo para desistir, para não acreditar, para não lutar. Poucas pessoas teriam 
tantas justificativas para fracassar. Mas ela acreditou no sonho impossível, deu a volta por cima e venceu! 

 Nesta semana gostaria que todos nós pensássemos: será que também nós não somos preconceituo-
sos? Será que ao vermos uma pessoa simples, pobre, abrimos nossas portas, nosso coração e concreta-
mente ajudamos, dentro de nossas posses e situação essa pessoa vencer? Será que, de fato, não temos 
preconceitos com pessoas negras, pobres, feias ou que fizeram opções diferentes das nossas? 

 Pense nisso. Sucesso! Parabéns Rafaela, orgulho do Brasil! 

“O macaco que tinha que estar na 

jaula em Londres hoje é  
campeão olímpico”.  

               

                                    Rafaela Silva 
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