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Nascido em São Paulo, Rubens Barrichello sentiu a
emoção de acelerar pela primeira vez aos seis anos
de idade, quando ganhou o primeiro kart. Foi a partir
de 1981 que o pilotou começou a sua história no
automobilismo: em oito anos de kart, chamou a
atenção do mundo ao ser pentacampeão brasileiro e
paulista; pela conquista do Campeonato SulAmericano de 1986, na Colômbia; e pelo nono lugar
no Mundial de 1987, na França, onde contou com a
ajuda de Ayrton Senna para correr.
Sua primeira experiência em um campeonato de
carro foi em 1989, na Fórmula Ford. Com as ótimas
corridas realizadas, em 1991, surge um novo desafio: a
Fórmula 3 Inglesa. Tornou-se campeão da
competição, o piloto mais jovem a conquistar o título
na categoria.
Em 1992, foi convidado para correr no Campeonato
Europeu de Fórmula 3000 pela equipe Il Barone
Rampante. Conseguiu terminar em terceiro no
campeonato, que somado com suas atuações nos
anos anteriores, resultou em um convite oficial para
disputar a tão sonhada Fórmula 1.
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Em 1995, alcançou sua melhor colocação até então, com o segundo lugar no GP do Canadá. 1997 foi um ano especial:
além de ser o novo integrante da equipe Stewart, casou-se com Silvana Giaffone Barrichello, com quem teve dois
filhos. Em 2000, assinou com a Ferrari para ser o companheiro do alemão Michael Schumacher. Foi também o ano de
sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP da Alemanha. Outro sonho do piloto foi realizado em 2010: dirigir pela
Williams, equipe que admira desde garoto.

Após 19 anos, despediu-se da Fórmula 1 e assinou com a KV Racing Technology, para competir na Fórmula Indy, na
qual foi o melhor estreante na história da corrida. No mesmo ano, Rubens confirmou sua presença na Stock Car, a
convite da equipe Medley/Full Time. Em 2014, tornou-se campeão da Stock Car. Já em 2015, Rubens foi anunciado
pelo SBT para apresentar o programa “Acelerados”. Em 2020, com 13 vitórias, nove poles e o total de 34 pódios na
Stock Car, Barrichello inicia sua oitava temporada na Stock Car.
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