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Jornal à Professor de fGrau 
ENTREVISTA - HORTÊNCIA 

"A primeira bola foi na Escola 
"HORTÊNCIA ide Fátima Marecar i ) . Joga

dora brasileira de basquete, nascida em Potiren-
daba. S P (23.09.1959». A mais importante jogado
ra brasileira deste esporte em todos os tempos. 
Defendeu vários times, destacando-se a Pruden-
tina, Minercal e a Seleção Brasi le ira . Uma de 
suas façanhas foi quebrar o recorde mundial de 
pontos numa part ida. Defendendo Sorocaba, nos 
Jogos Regionais do Centro-Oeste em Ourínhos. 
jogando contra a Seleção de Pirat ininga. marcou 
124 pontos em 32 minutos (3.7 pontos por minu
to ) . Hortência j a fizera (17 pontos numa part ida. 
Dentre os seus títulos, se destaca o vice-
campeonato nos Pan-Americanos de Indianápo-
IlS (1987). ondé Lambem foi a cestinha. Hortência 
tem t.74. 59 kg e calça o número 37." 

Dicionário de Celebridades Esportivas, 
de Paulo Valadares, ainda inédito. 

Entrevista Laércio Elias Pereira 
Edição — Ana Lulza Fleck Saibro 

J P — O esporte se apren
de na escola? 

HORTÊNCIA E claro. 
A Mitsuco Ikeda. professora 
do Ginásio Vocacional de 
São Caetano do Sul. em Sflo 
Paulo, foi a primeira pessoa 
a me dar uma bola de bas
quete. Quando eu cheguei na 
escola. Já com 14 para 15 
anos. ela me viu jogando na 
aula de Educação Física e 
me chamou para Jogar no ti
me da escola. O Vocacional 
dava multa importância ao 
ensino do esporte. Realmen
te, apesar de ser uma escola 
pública, era diferente das 
demais em termos de recur
sos para o esporte. Tinha-
mos quatro quadras, mate
rial suficiente, e um alto 
nível. O professor que desse 
aula a l i era um privilegiado. 
Além disso, no Ginásio Vo
cacional, nâo eram apenas a 
Educação Física e o Esporte 
que e r a m Importantes . 
Também outras disciplinas 
como Artes, por exemplo, 
eram multo bem dadas. 
Tínhamos até mesmo u m 
teatro na escola. Tive muita 
sorte de encontrar uma es
cola pública com esta quali
dade, com um nível tâo ele
vado. 

J P - - Antes do basquete, 
você aprendeu muitas ou
tras modalidades de espor
te. Isto foi importante na 
sua formação? 

HORTÊNCIA — Acho 
multo importante para a 
criança ter Informação so
bre vários esportes para ela 
poder escolher ao qual vai 
se dedicar. E u Jogava de tu
do, passava o dia na quadra. 
Nâo importava a modalida
de. A escola nâo pode se res
tringir ao ensino da mate 

: m a Uca. do português, do In
glês... é preciso ensinar o 
conteúdo da Educação Físi

ca que inclui os esportes. Jo
gar futebol, queimada, han
debol, vôlei....tudo. Quando 
a criança liga a televisão e 
vê uma Olimpíada, um reve
zamento 4x100. ela deve sa
ber o que está se passando, 
como è que se passa o bas
tão, etc. Isto deve fazer par
te de sua cultura. A criança 
deve saber disso tanto quan
to deve saber quem desco
briu o Brasi l . Nâo gosto de 
separar cultura esportiva de 
cultura. A escola deve ser 
responsável pela formação 
cultural global da criança. 

J P — D a escola você foi 
para o clube... 

HORTÊNCIA - F u i para 
a Escolinha da Prefeitura. 
Tinha uma amiga que me 
convidou para assistir uma 
aula no Ginásio de Esportes 
da Prefeitura. Fiquei na ar
quibancada e quando a pro
fessora chegou perguntou: 
- " C o m o e menina, nâo vai 
tre inar? " . E u me assustei. 

- " P o d e ? " . E l a disse: — 
"Claro , vamos n e s s a ? " . E u 
tinha muita facilidade por Já 
Jogar no time da escola. 
Além disso, a escolinha era 
mista. Isto me ajudou multo 
porque eu tinha grande dife
rença de habilidade com as 
meninas, eu corria muito, 
aprendia rápido e o jogo 
com os meninos era mais 
difícil, me exigia mais. Isto 
íól fundamental. Dois anos 
depois, eu Jogava Junto com 
a professora. Marlene, na 
Seleção Brasileira. 

J P — As condições que vo
cê teve para a práUcâ do es
porte na escola existem ho
je? 

HORTÊNCIA Hoje ê 
bem diferente. Você passa 
em frente a uma escola pú
blica e sente a maior triste

za. A quadra, quando existe, 
é mal cuidada, a tabela nâo 
tem arco. o suporte nâo tem 
nem tabela de basquete. 
Participo de várias clínicas 
e encontros sobre esportes e 
constato que a reclamação 
maior por parte dos profes
sores è sobre a falta de ma
terial, a falta de apoio. Acre
dito que o problema surge a 
partir da falta de valoriza
ção do professor, do salário 
miserável. O governo nâo dá 
a menor Importância ao pro
fessor... A situação è real
mente multo tr is te . Ê 
incrível o salário que o pro
fessor ganha no Brasi l , se le
varmos em conta sua enor
me r e s p o n s a b i l i d a d e . 
Países como Cuba ou E s t a 
dos Unidos têm órgãos im
portantes que cuidam do es
porte. O Brasil deveria ter o 
Ministério dos Esportes. Se
ria uma iniciativa funda
mental para o esporte brasi
leiro. 

J P — E os preconceitos 
contra a mulher que pratica 
esporte, contra o "sexo frá
gi l "? 

HORTÊNCIA - Diminuiu 
bastante. Nós conquistamos 
isto. Quando comecei — e 
nâo faz tanto tempo assim — 
havia aquele preconceito de 
que a mulher que Jogava bo
la nâo era feminina. Mas 
nunca liguei para isto. que
ria jogar. A mulher deve ba
talhar por seus direitos, con
quistar o seu espaço. Nâo 
vamos jogar futebol porque 
o homem joga. mas porque é 
um direito. Nâo acho que o 
caminho seja o de querer 
ser igual ao homem. Se a 
menina tem realmente for
ça de vontade, ela pode ser 
uma Jogadora, ministra, 
presidente da República. 
Não pode -haver acomoda
ção com essa história de se

xo frágil. Numa época como 
esta e no pais em que vive
mos isto nâo pode aconte
cer. Temos que ser mulhe
res batalhadoras, lutadoras, 
determinadas naquilo que 
fazemos. E u nasci em ber
ço pobre e estou em uma 
condição que qualquer mu
lher pode chegar. Sou res
peitada, hoje. nâo só no B r a 
sil como internacionalmen
te. 

J P — Mas o preconceito, 
como em outras áreas, ain
da existe? 

HORTÊNCIA - Claro! 
Estamos longe de conquis
tar a igualdade. Num pais 
desenvolvido como os E s t a 
dos Unidos, se usarmos uma 
escala de 0 a 10. a mulher es
tá no 8. No Brasil , ainda es
tamos no 4. Entretanto, há 
excessões. Nós do basquete 
feminino temos uma situa
ção talvez única no mundo. 
Ganhamos mais do que os 
homens. E s t a foi uma con
quista minha e da Paula. 
Nâo saímos do Brasil por
que ganhamos mais aqui. 
Acho que é isto que a mulher 
deve fazer: escolher um ob
jetivo e batalhar com garra. 

Mas nesta luta quebrei 
muitos tabus. Com serieda
de, com determinação. 

J P — Você pretende se
guir a carreira de professo
ra de Educação Física? 

HORTÊNCIA - Ainda 
pretendo Jogar por bastante 
tempo, mas minha profissão 
exige uma condição física 
que nâo se consegue a vida 
toda. A carreira do atleta ê 
muito curta. Sou professora 
de Educação Física forma 
da peia Faculdade de Catan
duva, onde morava e jogava 
na época do curso. Talyez 
venha a dar aula. ser técni
ca, mas nâo pretendo sair do 

ramo. Só que. como quase 
tudo no Brasi l , a situação es
tá muito ruim para o profes
sor... o salário, as condições 
de trabalho. Nem parece 
que o futuro do país está nas 
mãos dos professores! Mas 
gostaria de incentivar os 
professores a não desanima
rem. E m nome das crian
ças. Que nâo perdessem o 
momento em que a criança 
tem a oportunidade de 
aprender um esporte. E 
uma chance só. Acredito 
que o professor pode evitar 
que o aluno seja a maior 
vitima do descaso existente 
com a má qualidade da edu
cação. E m Educação Físi
ca, temos visto professores 
que fazem rifas, quermes
ses, para comprar material 
didático. Claro que nâo è o 
ideal, mas em muitos casos 
ê o possível, enquanto não se 
consegue sensibilizar os di
rigentes e governantes para 
o fato de que a educação físi
ca é Importante, è impres
cindível para a criança. 

J P — Existe algum proje
to de passar o conhecimento 
que você adquiriu para as 
crianças das escolas brasi
leiras? 

H O R T Ê N C I A -
Preocupo-me muito em pas
sar o que sei. Estou pensan
do em fazer um vldéÜ é dis
tribuir para as escolas. O 
vídeo teria alguma entrevis
ta comigo e os fundamentos 
do basquete, arremesso, 
contra-ataque, marcação. 
Estou conversando sobre is
to com meu patrocinador, 
porque realmente não tenho 
condições financeiras para 
bancar isto sozinha. Mas 
acho importante para as es
colas. Se o governo tivesse 
este tipo de iniciativa, teria 
o maior prazer em gravar, 
em fazer o vídeo. Sem co
brar nada 


