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[Sobre... 

 
O PROJETO DE PESQUISADORES INTERNACIONAIS, LIDERADO POR 

UM BRASILEIRO, QUE VISA A POSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO A 

DEFICIENTES FÍSICOS].  
     

13 de junho de 2014 

 

 

Gol de placa! 
 

A abertura da 20ª Copa do Mundo, ontem, em São Paulo/SP, me proporcionou 

um momento sublime, daqueles inesquecíveis, realmente! 

O curioso é que esse momento passou quase que despercebido pela grande 

maioria das pessoas, seja no estádio do Itaquerão, seja na televisão: O chute dado numa 

bola, pelo Juliano Pinto! 

Você não sabe quem é o Juliano Pinto?  

É um rapaz de 29 anos, paraplégico.  

E daí?  

Bom, o Juliano Pinto estava no Itaquerão, ontem, para apresentar ao mundo um 

projeto de 156 cientistas de 25 nacionalidades, liderado pelo neurocientista brasileiro 

Miguel Nicolelis: Um exoesqueleto de cerca de 70 quilos, e avaliado em cerca de 33 

milhões de reais.  

O Juliano Pinto, vestindo a tal traquitana metálica, conseguiu acenar e dar um 

pequeno chute numa bola... 

Para mim, esse pequeno chute foi algo sensacional! Principalmente, porque esse 

‘chutinho’ foi dado por uma pessoa paraplégica. E o Miguel Nicolelis explicou, que a 

roupa metálica funciona, obedecendo aos comandos cerebrais do seu usuário, o que, 

para mim, é algo extraordinário! 

O cientista brasileiro explicou ainda, que o projeto carece de aperfeiçoamento, e 

de investimentos, visando baratear o equipamento, que assim, se tornaria acessível ao 

seu público-alvo. 

Pode até ser que esse projeto não evolua, mas, fiquei esperançoso e emocionado. 

Estou na torcida para que os obstáculos de praxe, num projeto dessa envergadura, sejam 

superados... 

Ah, para quem não sabe, Miguel Nicolelis é um neurocientista brasileiro, natural 

de São Paulo/SP, e desenvolve projetos científicos em Natal/RN. Ele que está há muitos 

anos na Universidade de Duke,  nos  Estados  Unidos,  que patrocina  seus 

experimentos.  
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[continuação de “Gol de Placa!”, de Luíz Fernando Liveira...............................................................................................................................................] 

 

Além das pesquisas com os exoesqueletos para pessoas sem movimento, lidera 

estudos avançados para a cura do Mal de Alzheimer. Está cotado para o Prêmio Nobel 

de Fisiologia... 

Na minha modesta opinião, o pequeno chute do Juliano Pinto, dado ontem no 

Itaquerão, com o auxílio do tal exoesqueleto metálico, foi um legítimo GOL DE 

PLACA!  

 

 


