Currículo
Raphael Vieira de Oliveira
Altura: 1,90m
Peso: 82kg
Data de nascimento: 14/06/1979
Local: São João Del Rei (MG)

A trajetória de Raphael Vieira de Oliveira no vôlei teve início aos 13 anos. Nessa época, o mineiro
de São João Del Rei, já morando em Resende (RJ), tinha acabado de acompanhar o sucesso do
Brasil nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, e, encantado, pediu que seus pais o levasse
para participar de uma peneira. E Rapha não quis estar em qualquer uma. Foi até São Paulo e
participou da principal peneira do país, a do extinto clube Banespa.
Entre cinco mil participantes, apenas cinco foram aprovados. E ali teve início a carreira de
Raphael que, desde o início, não tinha o objetivo de pontuar como a maioria dos garotos.
Raphael já queria ser levantador e foi nesta posição, responsável por armar grande parte das
jogadas de um time, que ele construiu sua história de 25 anos no vôlei.
Defendeu, então, o Banespa (SP), sendo campeão da Superliga; a Ulbra (RS), onde foi vicecampeão da Superliga, e se transferiu para a Rússia, em 2004. Depois de uma temporada,
chegou à Itália, onde viveu durante sete anos e seu momento mais marcante na carreira.
Pelo Trentino Volley, conquistou diversos e importantes títulos: Mundial de Clubes, Copa Itália,
Liga dos Campeões, Campeonato Italiano, entre outros. Também foi eleito o melhor levantador
do Campeonato Mundial de Clubes 2008/2009. Ainda jogou durante duas temporadas na Rússia
e uma na Turquia.
Raphael retornou ao Brasil na temporada 2014/2015 para defender o Taubaté/Funvic, de São
Paulo. Já na primeira temporada, foi campeão do Campeonato Paulista, da Copa Banco do Brasil
e terceiro colocado na Superliga. Na temporada 15/16 conquistou mais um título estadual e
ficou, com o time de Taubaté, em terceiro lugar na Superliga.
Nas competições da temporada 16/17, foi campeão paulista pela terceira vez com o grupo
taubateano, campeão da Copa Banco do Brasil e chegou à final da Superliga, ficando com a
medalha de prata ao ser superado pelo Sada Cruzeiro (MG).
Carreira na seleção brasileira
O levantador traçou toda a trajetória na seleção brasileira. Começou nas categorias de base até
chegar ao time multicampeão dirigido pelo técnico Bernardinho. A primeira convocação para a
equipe adulta foi em 2005 e Raphael representa o país nas quadras pelo mundo até os dias de
hoje. Neste período, foi tetracampeão do Sul-Americano, campeão da Liga Mundial, bicampeão
da Copa dos Campeões e vice-campeão mundial. Esteve presente em todos os campeonatos do

primeiro ano da história do novo técnico, Renan Dal Zotto, que substituiu Bernardinho no
comando da seleção brasileira após 16 anos.
Estudos
Apesar de bastante ocupado com o vôlei, Raphael sentiu necessidade de se dedicar aos estudos.
Com isso, em 2014, já quando jogava em Taubaté, deu início a faculdade de Administração e
Gestão Pública, feita parte a distância e parte presencialmente. Se formou em abril de 2017 e,
já neste mesmo ano, no mês de setembro, começou um novo curso, desta vez MBA em
Administração em Finanças. A meta é concluir o curso em dezembro de 2018.
TÍTULOS POR CLUBE:
Campeão da Copa São Paulo (2000)
Campeão da Copa dos Campeões (2000)
Hexacampeão paulista (2000/2003/2014/2015/2016/2017)
Bicampeão gaúcho (2002/2003)
Campeão do Grand Prix (2003)
Campeão da Superliga (2003)
Campeão da Copa da Rússia (2004)
Tricampeão italiano (2008/2011/2013)
Tetracampeão do Campeonato Mundial de Clubes (2009/2010/2011/2012)
Tricampeão da Copa Itália (2010/2011/2013)
Bicampeão da Champions League (2010/2011)
Campeão da Super Copa Italiana (2011)
Campeão da Supercopa Da Turquia (2013)
Campeão da Copa da Turquia (2014)
Campeão turco (2014)
Bicampeão da Copa Banco do Brasil (2015 e 2017)
TÍTULOS COM A SELEÇÃO BRASILEIRA:
Tetracampeão sul-americano (2005/2009/2013/2017)
Campeão da Liga Mundial (2009)
Bicampeão da Copa dos Campeões (2013/2017)
Vice-campeão do Campeonato Mundial (2014)

PRÊMIOS INDIVIDUAIS:
Melhor levantador da Copa Russa
Melhor levantador do Campeonato Russo
Melhor levantador do Campeonato Italiano
Melhor jogador da Copa Itália
Quatro vezes melhor levantador do mundo
Melhor levantador da Champions League

