
Ela dribla dificuldades
para marcar o golaço

“
Já fiz muitos testes, 
recebi muitos nãos, mas 
todos serviram como 
aprendizado”

ELENA MUELLER
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dia da mulher

Elena Mueller desde sempre é apaixonada 
por futebol. Era seu passatempo favorito 
quando criança e a acompanhou durante toda 
a adolescência. Mas faltavam oportunidades e 
Elena colocou o futebol para escanteio, aos 17 
anos. Foi momento em que investiu nos estu-
dos, no curso de Comunicação 
Social, no qual se formou re-
lações públicas. Desde então, 
a jovem de 25 anos atua com 
assessoria de comunicação 
comercial e artística, além das 
redes sociais. Mas se alguém 
pensa que ela abandonou o so-
nho de criança, está enganado. 
A participação, no ano passa-
do, no Campeonato Gaúcho 
de Futebol Feminino junto 
do time da Associação Estrela de Futebol fez 
dar força à retomada do projeto, que ganhou 
impulso em 2017. Desde então, os treinos são 
diários, seja em academia, corrida, futsal e 
futebol de campo. “Acredito muito quando 
a gente tem um propósito, quer muito uma 

coisa, uma hora a recompensa vem”, frisa 
Elena, que decidiu tentar e não desistir. “Já fiz 
muitos testes, recebi muitos nãos, mas todos 
serviram como aprendizado.”

Elena, nascida em Goiânia, mas vera-
cruzense desde pequena, é uma mulher 

determinada a conquistar seus 
sonhos. “Se a gente desistir 
nas dificuldades, nunca che-
ga a lugar nenhum”, reflete, 
enquanto programa novos 
testes em clubes de futebol. 
Para ela, a vida é muito curta 
para desperdiçar com aquilo 
que não gosta ou viver o sonho 
dos outros. “Que as pessoas 
tenham coragem para fazer 
o que gostam. Se a gente não 

tentar, nunca vai saber se vai dar certo... Eu 
amo minha profissão, de Relações Públicas, 
mas meu coração sempre bateu mais forte 
pelo futebol”, sublinha. Ganhar ou perder 
faz parte do jogo, mas Elena não abre mão de 
jogá-lo. Isso se chama determinação.
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