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Bullying 

Esse tipo de violência tem sido cada vez mais noticiado e precisa de educadores atentos para evitarem consequências desastrosas. 

Andréia Barros  
1º de abril | 2008  

Entre os tantos desafios já existentes na rotina escolar, está posto mais um. O bullying escolar – termo sem tradução exata para o 
português – tem sido cada vez mais reportado. É um tipo de agressão que pode ser física ou psicológica, ocorre repetidamente e 
intencionalmente; ridiculariza, humilha e intimida as vítimas. "Ninguém sabe como agir", sentencia a promotora Soraya Escorel, que compõe 
a comissão organizadora do I Seminário Paraibano sobre Bullying Escolar, que reuniu educadores, profissionais da Justiça e representantes de 
governos nos dias 28 e 29 de março, em João Pessoa, na Paraíba. "As escolas geralmente se omitem. Os pais não sabem lidar corretamente. 
As vítimas e as testemunhas se calam. O grande desafio é convocar todos para trabalhar no incentivo a uma cultura de paz e respeito às 
diferenças individuais", complementa.  

A partir dos casos graves, o assunto começou a ganhar espaço em estudos desenvolvidos por pedagogos e psicólogos que lidam com 
Educação. Para Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça de Minas Gerais, a imprensa também ajudou a dar visibilidade à importância de se 
combater o bullying e, por consequência, a criminalidade. "Não se tratam aqui de pequenas brincadeiras próprias da infância, mas de casos 
de violência, em muitos casos de forma velada. Essas agressões morais e até físicas podem causar danos psicológicos para a criança e o 
adolescente, o que pode facilitar, posteriormente, a entrada deles no mundo do crime", avalia o especialista no assunto. Ele concorda que o 
bullying estimula a delinquência e induz a outras formas de violência explícita.  

Seminário – Organizado pela Promotoria de Justiça da Infância e da Adolescência da Paraíba, em parceria com os governos municipal 
e estadual e apoio do Colégio Motiva, o evento teve como objetivo, além de debater o assunto, orientar profissionais da Educação e do 
Judiciário sobre como lidar com esse problema. A Promotoria de Justiça elaborou um requerimento para acrescentar os casos de bullying ao 
Disque 100, número nacional criado para denunciar crimes contra a criança e o adolescente. O documento será enviado para o Ministério da 
Justiça e à Secretaria Especial de Direitos Humanos.  

Durante o encontro, também foi lançada uma publicação a ser distribuída para as escolas paraibanas, com o objetivo de evidenciar a 
importância de um trabalho educativo em todos os cenários em que o bullying possa estar presente – na escola, no ambiente de trabalho e 
até entre vizinhos. Nesse manual, são apresentados os sintomas mais comuns de vítima desse tipo de agressão, algumas pistas de como 
identificar os agressores, conselhos para pais e professores sobre como prevenir esse tipo de situação e mostram-se, ainda, quais as 
consequências para os envolvidos.  

Em parceria com a Universidade Maurício de Nassau, a organização do evento registrou as palestras e as discussões – o material se 
transformará num vídeo-documentário educativo que será exibido nas escolas da Paraíba, da Bahia e de Pernambuco.  

Bullying vai muito além da brincadeira sem graça.  
Esse termo não tem um correspondente em português. Em inglês, refere-se à atitude de um bully (valentão). Objeto de estudo pela 

primeira vez na Noruega, o bullying é utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica contra alguém em desvantagem de poder, 
sem motivação aparente e que causa dor e humilhação a quem sofre. "É uma das formas de violência que mais cresce no mundo", afirma Cléo 
Fante, pedagoga pioneira no estudo do tema no país e autora de Bullying Escolar (Artmed). Segundo ela, o bullying pode acontecer em 
qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, entre vizinhos e em locais de trabalho. "Identificamos casos de bullying em 
escolas das redes pública e privada, rurais e urbanas e até mesmo com crianças de 3 e 4 anos, ainda no Ensino Infantil", comenta.  

Para o presidente do Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar, José Augusto Pedra, o fenômeno é uma 
epidemia psicossocial e pode ter consequências graves. O que, à primeira vista, pode parecer um simples apelido inofensivo, pode afetar 
emocional e fisicamente o alvo da ofensa. Crianças e adolescentes que sofrem humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem ter 
queda do rendimento escolar, somatizar o sofrimento em doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de trauma que influencie traços da 
personalidade. "Se observa, também, uma mudança de comportamento. As vítimas ficam isoladas, se tornam agressivas e reclamam de 
alguma dor física justamente na hora de ir para a escola", detalha José Pedra. Até as testemunhas sofrem ao conviver diariamente com o 
problema, mas tendem a omitir os fatos por medo ou insegurança. Geralmente, elas não denunciam e se acostumam com a prática – acabam 
encarando como natural dentro do ambiente escolar. "O espectador se fecha aos relacionamentos, se exclui porque ele acha que pode sofrer 
também no futuro. Se for pela internet, no cyberbullying, por exemplo, ela apenas repassa a informação. Mas isso o torna um coautor", 
completa Cléo Fante. 

O bullying, de fato, sempre existiu. O que ocorre é que, com a influência da televisão e da internet, os apelidos pejorativos foram 
tomando outras proporções. "O fato de ter consequências trágicas, como mortes e suicídios, e impunidade proporcionou a necessidade de se 
discutir de forma mais séria o tema", aponta Guilherme Schelb, procurador da República e autor do livro Violência e Criminalidade 
Infantojuvenil.  
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Como identificar vítima e agressor 

Depressão, baixo autoestima, ansiedade, abandono dos estudos – essas são algumas das características mais usuais das vítimas. De 
certa forma, o bullying é uma prática de exclusão social, cujos principais alvos costumam ser pessoas mais retraídas, inseguras. Essas 
características acabam fazendo com que elas não peçam ajuda e, em geral, elas se sentem desamparadas e encontram dificuldades de 
aceitação. "São presas fáceis, submissas e vulneráveis aos valentões da escola", explica Cléo Fante, especialista no assunto.  

Além dos traços psicológicos, as vítimas desse tipo de agressão apresentam particularidades, como problemas com obesidade, 
estatura e deficiência física. As agressões podem, ainda, abordar aspectos culturais, étnicos e religiosos. "Também pode acontecer com um 
novato ou com uma menina bonita, que acaba sendo perseguida pelas colegas", exemplifica Guilherme Schelb.  

Os agressores são, geralmente, os líderes da turma, os mais populares – aqueles que gostam de colocar apelidos nos mais frágeis. 
Assim como a vítima, ele também precisa de ajuda psicológica. "No futuro, este adulto pode ter um comportamento de assediador moral no 
trabalho e, pior, utilizar-se da violência e adotar atitudes delinquentes ou criminosas", detalha Lélio Calhau.  

 

Como prevenir o problema na escola 

Para evitar o bullying, as escolas devem investir em prevenção e estimular a discussão aberta com todos os atores da cena escolar, 
incluindo pais e alunos. Para os professores, que têm um papel importante na prevenção, alguns conselhos dos especialistas Cléo Fante e José 
Augusto Pedra, autores do livro Bullying Escolar (Artmed).  

 Observe, com atenção, o comportamento dos alunos, dentro e fora de sala de aula, e perceba se há quedas bruscas 
individuais no rendimento escolar.  

 Incentive a solidariedade, a generosidade e o respeito às diferenças por meio de conversas, trabalhos didáticos e até de 
campanhas de incentivo à paz e à tolerância.  

 Desenvolva, desde já, dentro de sala de aula, um ambiente favorável à comunicação entre alunos.  
 Quando um estudante reclamar ou denunciar o bullying, procure, imediatamente, a direção da escola.  
 Muitas vezes, a instituição trata, de forma inadequada, os casos relatados. A responsabilidade é, sim, da escola, mas a 

solução deve ser em conjunto com os pais dos alunos envolvidos.  
 

Como a família pode ajudar 
Os pais devem estar alertas para o problema – seja o filho vítima ou agressor, pois ambos precisam de ajuda e apoio psicológico. Veja 

as dicas dos especialistas Cléo Fante e José Augusto Pedra, autores do livro Bullying Escolar (Artmed).  
 Mostre-se sempre aberto a ouvir e a conversar com os filhos.  
 Fique atento às bruscas mudanças de comportamento.  
 É importante que as crianças e os jovens se sintam confiantes e seguros de que podem trazer esse tipo de denúncia para o 

ambiente doméstico e que não serão pressionados, julgados ou criticados.  
 Comente o que é o bullying e os oriente que esse tipo de situação não é normal. Ensine-os como identificar os casos e que 

devem procurar sua ajuda e a dos professores nesse tipo de situação.  
 Se precisar de ajuda, entre imediatamente em contato com a direção da escola e procure profissionais ou instituições 

especializadas. 

 

Higiene Pessoal 

Higiene é um termo utilizado para designar um conjunto de medidas e conhecimentos recorrentes na promoção e manutenção da 
saúde. O termo “higiene” tem origem na palavra grega hygies, que significa “sadio”; também está relacionado à deusa da mitologia grega 
Hígia. Tal divindade era considerada a protetora da saúde e do bem-estar orgânico.  

A palavra “higiene” sempre esteve muito relacionada à especificação da higiene pessoal, ou seja, aos hábitos que promovem e mantêm 
a saúde do indivíduo. Como a saúde vai muito além do fato de não se estar doente, estando relacionada também ao bem-estar físico, mental 
e social, atualmente, a definição de higiene vai muito além e ganha novos adjetivos e significados e, assim, vincula-se, também, a um bem-
estar maior.  

Tais hábitos, que, para nós, são tão corriqueiros já foram, no passado, totalmente desconhecidos, fato que contribuiu para os grandes 
surtos de doenças, como a peste negra (peste bubônica), na Europa, do Período Medieval, e até para a tuberculose, uma das doenças 
pulmonares dos séculos XIX e XX.  

No Brasil, os fatores cultural e climático influenciaram os nossos banhos diários, hábito que herdamos dos índios brasileiros. Mas foi 
só a partir do início do século passado que a importância dos hábitos de higiene foi sendo divulgada por cientistas do mundo inteiro e se 
fortaleceu, devido às grandes empresas de cosméticos que surgiam.  

A higiene pessoal foi facilitada pelo avanço tecnológico e pela inserção dos banheiros dentro das residências, pois, antigamente, os 
dejetos eram jogados no meio das ruas e a preocupação em lavar as mãos e cabelos não existia. Atualmente, o cenário é completamente 
diferente, com grande parte da população tendo acesso à rede de água encanada e esgoto. Atividades como banhos diários e lavar as mãos 
se tornaram banais, melhorando a qualidade e a vida saudável das pessoas.  

  

Regras Básicas de Higiene Pessoal 

A higiene pessoal representa manter o corpo limpo e saudável. Para ter uma boa higiene, é necessário seguir algumas regras básicas.  

 

Sempre lave as mãos  

As mãos são os principais pontos de contato com os objetos externos e, por isso, podem conter inúmeras bactérias que estavam nos 
locais que teve contato. Assim, é importante lavar as mãos ao chegar a casa da rua, se estiver doente ou perto de uma pessoa doente, após 
usar o banheiro, quando tocar em dinheiro etc. Para fazer a completa higienização das mãos, faça muita espuma, passando uma mão na outra, 
e lave bem embaixo das unhas e entre os dedos. Depois, enxague-as.  
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Mantenha o corpo limpo  
Tome banho diariamente e lave corretamente cada parte do corpo. Lave os cabelos no mínimo três ou quatro vezes por semana. Após 

se ensaboar e retirar o sabão com água corrente, deixe seu corpo bem seco.  

 

Higienize a boca adequadamente  

A boca é uma parte do corpo que precisa de cuidados. Após as refeições, escove os dentes de forma adequada: na frente, atrás e em 
cima dos dentes. Use fio dental para fazer a limpeza entre os dentes e eliminar possíveis resíduos que se alojaram. Visite o dentista pelo 
menos de 6 em 6 meses ou de acordo com o que foi orientado.  

 

Mantenha as unhas limpas  

Geralmente, as unhas devem ser cortadas e lixadas. Observe, diariamente, se não há vestígios de sujeira embaixo delas. Cuide também 
das unhas dos pés. Caso não consiga cuidar delas, procure a ajuda de uma pessoa especializada.  

 

Outras dicas essenciais  

 Vá ao médico, caso visualize problemas pelo seu corpo.  
 Cuide dos seus pés.  
 Use um hidratante para ter uma pele macia e evitar ressecamento e descamação.  
 Realize a higiene genital.  

  

Principais Tipos de Higiene Alimentar 

Os alimentos devem ser desinfetados para evitar que o organismo entre em contato com vermes que possam causar doenças. É 
necessário saber como eles devem ser manuseados e guardados de forma correta, a fim de evitar esses males. Uma dica é que crianças ou 
pessoas doentes devem evitar o consumo de alimentos requentados e sempre observar o prazo de validade dos produtos.  

  

Higiene Bucal 

A higiene bucal está relacionada diretamente com os cuidados com a boca. Aconselha-se fazer uma higiene completa dela, a fim de 
evitar doenças, como gengivite, cáries, mau hálito e outros desconfortos. A correta higienização da boca possui regras, para que sejam 
removidos os resíduos e as placas bacterianas. Além disso, é importante usar o fio dental diariamente e realizar visitas ao dentista.  

A higiene bucal é essencial não só para a manutenção da saúde bucal, mas de todo o organismo. Muitas doenças bucais podem levar 
a outras doenças ou agravá-las, por exemplo, doenças cardíacas. Dentre as doenças bucais mais comuns, podemos destacar: placa bacteriana, 
cárie dentária, gengivite e periodontite.  

A higiene bucal deve começar mesmo antes dos primeiros dentes emergirem. A higienização da boca do bebê deve ser realizada com 
a utilização de fralda limpa ou gaze embebida em água filtrada ou fervida.  

Com o aparecimento de alguns dentes, a limpeza já deverá ser feita com escova pequena e macia e com a utilização de uma pequena 
quantidade de creme dental com flúor (cerca de um grão de arroz). No entanto, a limpeza deverá ser limitada a duas vezes por dia. Com o 
passar do tempo, as escovações serão mais frequentes e deverá ser feito uso de fio dental.  

Para manter uma boa higiene bucal, é importante:  
 Escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e antes de dormir.  
 Escovar os dentes com escova de cerdas macias, creme dental com flúor e complementando com o uso de fio dental entre 

todos os dentes. É importante passar o fio dental duas vezes em cada dente e manter uma alimentação saudável, evitando, 
principalmente, alimentos ricos em açúcar.  

  

Higiene Pessoal e Coletiva 

A higiene pessoal compreende medidas de autocuidados para promover a saúde do indivíduo. Assim, a higiene pessoal envolve outros 

tipos de higiene, como a corporal, estando incluída aqui também a bucal, além da mental. Os cuidados com a higiene pessoal são essenciais 

para a promoção da saúde e devem ser feitos regularmente. Alguns exemplos são:  

 tomar banho;  
 lavar as mãos;  
 escovar os dentes;  
 dormir adequadamente no mínimo 8 horas por noite e, assim, ter um melhor rendimento;  
 realizar atividades físicas, entre outros.  

A higiene coletiva, também denominada higiene pública, tem medidas tomadas em relação à saúde pública, buscando o bem comum. 
Diante disso, as medidas tomadas beneficiam toda a comunidade. Algumas delas são:  

 rede de esgoto;  
 água tratada;  
 coleta de lixo;  
 campanhas de vacinação, entre outras.  

Além disso, a higiene coletiva envolve atitudes pessoais que geram um convívio social saudável, como, por exemplo, a manutenção 
de ambientes coletivos limpos e de boas relações sociais.  

  

Higiene Infantil 

A infância é o momento que a criança aprende a cuidar do corpo e os responsáveis por ensinar hábitos saudáveis são os pais. A escola 
também é um dos locais que irá ajudar as crianças a terem esse hábito. Com o passar do tempo, as crianças irão se acostumar com as tarefas 
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relacionadas à higiene e, futuramente, irão fazer isso automaticamente. Os principais passos para ensinar higiene pessoal para crianças é 
ajudá-las a escovar os dentes, depois lavar as mãos, pentear os cabelos e tomar banho.  

  

Higiene do Trabalho 

A higiene do trabalho, também chamada de higiene ocupacional ou industrial, é uma ciência que faz parte da medicina e da segurança 
do trabalho. Tem o objetivo de antecipar, reconhecer e realizar avaliações e controles dos riscos que podem ser encontrados dentro do 
ambiente de trabalho e, consequentemente, afetar a vida dos trabalhadores.  

 

Higiene Ambiental 

A higiene ambiental se refere ao cuidado e à preservação das condições sanitárias de um determinado local, com o objetivo de evitar 
danos à saúde do homem. Exemplos práticos da higiene ambiental: limpar a casa, arrumar o quarto, descartar o lixo nos locais corretos etc.  

  

Higiene Mental 

  
Cuidar da mente é parte importante dos hábitos de higiene. Isso se concretiza quando realizam atividades relaxantes, como sair com 

os amigos, ler, escutar música, exercitar o corpo ou fazer qualquer coisa que gostamos nas horas vagas.  
Especialistas acreditam que manter essas atividades contribui para uma boa memória, deixa a pessoa mais concentrada, o que ajuda 

no bom desempenho profissional e estudantil, no caso das crianças e dos jovens.  
Muito se tem falado em novos hábitos de higiene, necessários a minimizar o contágio pelo novo coronavírus, mas o que seria higiene 

mental? Falar de higiene mental é falar da proteção (ou limpeza) da mente contra pensamentos destrutivos, medo, ansiedade e outros. 
Significa gerar impulsos positivos para a mente, transformar criativamente a realidade, tirar lições positivas. A higiene mental é, portanto, 
essencial para que a pessoa esteja em equilíbrio e interaja de forma saudável com os outros e com as circunstâncias da vida. Assim como 
precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos, também, cuidar da nossa mente, para mantermos um melhor equilíbrio e qualidade de vida. 
Para isso, recomenda-se: 

 Procure alimentar bons pensamentos;  
 Foque nos aspectos positivos do dia a dia;   
 Pense em possibilidades em vez de focar nas dificuldades, canalize as energias para as soluções;   
 Fale sobre seus sentimentos, e não guarde sentimentos ruins;  

Assim, é importante que os pais atuem mostrando, na rotina de casa, quais são os cuidados que a criança deve ter com seu corpo para 
a manutenção de sua saúde, como a importância de tomar banho, lavar o rosto, escovar os dentes, vestir roupas limpas, entre outras ações. 
A partir dos seis anos de idade, a criança já está madura para cuidar de sua higiene corporal, mas é importante manter a supervisão de um 
adulto.  

A escola também tem papel fundamental nesse processo, esclarecendo e conscientizando a população, desde as Séries Iniciais, sobre 
o que são hábitos de higiene, a importância de manter a limpeza corporal, a postura correta, entre outras ações que lhe promoverão a saúde. 
Na escola, a criança conscientiza-se sobre aspectos que envolvem não só a sua saúde individual, mas a de toda a comunidade.  

Disponível em: https://higiene-pessoal.info/ com adaptações https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-higiene.htm (com adaptações).;  
https://www.ifpb.edu.br/joaopessoa/noticias/2020/06/gestao-de-pessoas-lanca-materiais-sobre-saude-em-tempos-de-pandemia/cartilha-higiene-mental-e-saude-social-ifpbjp.pdf. (com 

adaptações).  

 

 

O combate à covid-19 virou uma emergência no mundo inteiro. Milhões de pessoas adotaram o isolamento social e mudaram hábitos 
de higiene para conter a disseminação do vírus. Mesmo em casa, os cuidados com a limpeza devem ser redobrados, especialmente quando 
há, dentre os residentes, idosos acima de 60 anos ou portadores de doenças crônicas ou respiratórias, conforme alerta o Ministério da Saúde. 

Esfregar as mãos com água e sabão por 20 segundos, várias vezes ao dia, e higienizar com álcool a 70% os objetos de uso cotidiano 
são as recomendações básicas. Mas é preciso que outros cuidados de limpeza sejam incluídos na rotina diária, para que toda a família fique 
mais protegida da contaminação. 
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Higienize superfícies de contato 

Limpe frequentemente mesas, cadeiras, maçanetas, interruptores, pias e outras superfícies que as pessoas tocam com as mãos. As 

recomendações a seguir são do Centers for Disease Control and Prevention (agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos 

Estados Unidos). 

 

 

Higienize celular e outros objetos pessoais 

Desinfete o celular três vezes ao dia, no mínimo. Quanto mais é usado, maior o risco de ser um condutor do vírus e, portanto, maior 
a necessidade da higienização. Para os equipamentos eletrônicos, o indicado é utilizar o álcool isopropílico 70% (não é a versão em gel). 
Desligue o celular, tire a capinha e aplique o produto com um pano macio. Limpe também a capinha. Outros equipamentos que precisam de 
higienização frequente: 

 

 

 

Se houver necessidade de resolver algo fora de casa, como ir à farmácia ou ao supermercado, mantenha a distância mínima de 1 
metro das pessoas. Não toque o rosto sem antes lavar as mãos, e cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, com um lenço ou com o 

antebraço. Outras medidas da Sociedade Brasileira de Infectologia para reduzir o risco de contaminação fora de casa são: 
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 na medida do possível, não use transporte público. Caso seja necessário, evite encostar nas superfícies e prefira as opções 
de transporte que podem ter as janelas abertas, como o ônibus. Táxi e carro de aplicativo devem andar com as janelas 
abertas; 

 não toque superfícies comumente usadas por outras pessoas, como corrimãos e barras de apoio. Se for necessário, higienize 
as mãos com álcool em gel 70% logo após o contato; 

 se usar carro, limpe superfícies de contato, como volante, câmbio, controles do rádio e maçanetas, com álcool 70% e um 
pano macio. 

 

 

Ao voltar da rua, é importante eliminar qualquer possibilidade de espalhar a doença dentro de casa. Desinfete tudo que possa ter tido 
contato com o vírus, principalmente se você mora com outras pessoas. 

 Tire os sapatos e deixe-os do lado de fora para serem higienizados. 
 Não encoste em nada sem antes lavar bem as mãos e os antebraços com água e sabão. 
 Deixe tudo o que estiver carregando na entrada da casa, como bolsas, mochilas, chaves, carteira e cartões. 
 Tire a roupa, tome um banho e lave o cabelo antes de fazer outras tarefas em casa. Não transite dentro de casa com a roupa 

usada na rua. 
 Higienize as maçanetas de porta e interruptores que você possa ter tocado antes de lavar as mãos. 

 

 

Escolha horários em que o mercado possa estar mais vazio, como de manhã cedo ou tarde da noite. Algumas redes reservaram o 
horário entre 6 e 7 horas da manhã para atender apenas os consumidores acima de 60 anos. E adote os seguintes cuidados. 

 Passe álcool em gel na barra por onde empurra o carrinho de compras (alguns supermercados já facilitam esse cuidado). 
 Evite ao máximo usar dinheiro em espécie. Não há evidências de que notas ou moedas transmitem o vírus, mas é melhor 

não manusear e, caso aconteça, lave as mãos ou higienize-as com álcool em gel logo em seguida. 
 Se estiver de carro, coloque as compras no porta-malas. 
 Ao chegar a casa, deixe as compras perto da entrada. As sacolas e embalagens devem ser higienizadas, antes de serem 

colocadas para dentro, com álcool a 70% ou uma solução feita com uma parte de água sanitária comum e nove partes de 
água. 

 Limpe, também, as embalagens dos produtos não comestíveis ou deixe-os expostos ao Sol direto por 2 horas, no mínimo. 
 Higienize os alimentos, especialmente aqueles que vão ser consumidos crus. Passe em água corrente e mergulhe em uma 

solução de água sanitária apropriada para alimentos e diluída em água. Volte a enxaguar com bastante água. Atenção: leia, 

no rótulo da água sanitária, se ela é adequada para higienizar alimentos e qual a diluição ideal. Se o produto não tiver essa 
informação, procure outra marca, pois alguns produtos não podem ser usados em alimentos. 

 

 

A limpeza e a higiene constantes são essenciais para quebrar a cápsula de gordura protetora do vírus e, assim, destruí-lo. Com a 
pandemia de coronavírus, já está difícil encontrar álcool 70% em alguns lugares, porém outros produtos de limpeza também são 
recomendados. Confira. 

 Desinfetante: é eficaz na eliminação do coronavírus. Ele pode ser usado tanto no banheiro quanto para a limpeza do piso. 

 Água sanitária: muito usada para a higienização dos banheiros, quase todo mundo tem água sanitária em casa. O produto 

tem poder contra o coronavírus, pois o vírus não resiste ao cloro. Lembre-se de utilizar luvas para proteger as mãos do 
ressecamento. Há, ainda, os produtos de água sanitária adequados para higienizar legumes e frutas, que são tocados por 
muitas pessoas nos mercados. 

 Limpadores multiuso com cloro: outros limpadores multiuso que tenham cloro na composição podem ser usados na 
limpeza da casa para eliminar o coronavírus de superfícies. Também é importante usar luvas ao fazer a limpeza com esse 
tipo de produto. 
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 Álcool de limpeza (líquido, com concentração entre 60% e 80%): assim como o álcool em gel, o álcool líquido, que 

é mais indicado para a limpeza doméstica, é eficaz na eliminação do coronavírus. O álcool em gel é mais indicado para as 
mãos, pois resseca menos a pele; já o líquido deve ser usado com luvas para evitar o ressecamento, assim como todo produto 
que contenha cloro. 

 Detergente: assim como a água sanitária e o desinfetante, é eficaz na eliminação do coronavírus de superfícies. Ele é 

indicado, principalmente, para a higienização das louças e roupas. 

 Sabão e sabonete: higienizar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos a cada vez é importante para 

eliminar o coronavírus. 
 Ministério da Saúde, Centers for Disease Control and Prevention e Sociedade Brasileira de Infectologia. 

 

O esporte é uma alternativa para os deficientes que buscam superar suas limitações físicas e se tornarem atletas 
de alta performance 

Por: Julia Pinto e Rafael Kosoniscs 

 

O início dos esportes adaptados para os deficientes se deu no século XX, com modalidades voltadas para os deficientes auditivos. A 
partir do ano de 1920, passaram a incluir outros tipos de deficiências e, com isso, as modalidades esportivas começaram a ser adaptadas. 
Desde então, esses esportes começaram a ganhar espaço no cenário esportivo. Mesmo ganhando dimensão, pouco se sabe como as pessoas 
especiais ingressam no esporte e qual a estrutura que eles encontram para praticarem atividade física. 

Com o surgimento dos Jogos Paralímpicos, em 1960, diversos clubes brasileiros e associações começaram a investir e a desenvolver 
os esportes adaptados. Hoje, o Brasil é referência em estrutura para essas modalidades. “Atualmente, o principal espaço do país para a prática 
de esporte adaptado é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Há, também, uma série de associações e clubes 
espalhados pelo país que possibilitam a prática do esporte para a pessoa com deficiência.”, diz Ivo Felipo, do Comitê Paralímpico Brasileiro. 

Na opinião da diretora da Associação Desportiva para Deficientes, Eliane Miada, essa nova estrutura, inaugurada ano passado como 
parte da Rio 2016, diz que não é algo recente no cenário do esporte brasileiro. “Antes existiam locais, como o Sesc e o Centro Olímpico. Mas 
o Sesc é totalmente adaptado, permitindo toda uma mobilização das pessoas com deficiência; já o Centro Olímpico, como é antigo, tinha 
algumas defasagens em termos de infraestrutura e de acessibilidade, além das escolas estaduais, onde também se pratica atividades físicas. 
Na verdade, sempre se deu um jeito para que essas pessoas praticassem esportes; podemos dizer que, depois das Paraolimpíadas, hoje temos 
uma das melhores estruturas.” 

 

No campo dos esportes para deficientes, centros de formação de atletas buscam várias iniciativas para o fortalecimento das 
modalidades e na formação de atletas capacitados. Assim, esses clubes visam promover o bem-estar dessas pessoas. Para Felipo, o principal 
convívio com os esportes adaptados é por meio das associações e dos clubes que oferecem esses desportos. “O primeiro contato com o 
esporte é feito nestas organizações, muitas vezes visando à reabilitação. As próprias associações dão a opção ao deficiente de seguir a carreira 
e tentar o caminho no alto rendimento ou seguir a prática de modo amador, de forma a ajudar na qualidade de vida. Mas, quando se trata do 
alto rendimento, existe uma série de programas desenvolvidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para a detecção de talentos e 
desenvolvimento das modalidades.”, ressalta. 

 

Origem do esporte adaptado 

Em 1870, nos Estados Unidos, começava a se ter conhecimento de modalidades esportivas adaptadas, mas era restrito a deficientes 
auditivos, que eram organizados por escolas especiais. 

No ano de 1924, na cidade de Paris, aconteceu uma grande competição, mas novamente era apenas para esse mesmo público.  
O campeonato foi intitulado “Jogos do Silêncio” e reunia atletas de diversos países. 



 

  
 

 

pág. 8 de 13ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO  DE EDUCAÇÃO FÍSICA  |  6º Ano  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  ::  4º período  |  16M4Ed_Fisica_2021_rot_rec.docx    

A Segunda Guerra Mundial 

O esporte adaptado só começou a ganhar bastante reconhecimento após o fim da Segunda Guerra Mundial. Devido aos horrores da 
guerra, muitos soldados voltavam para casa com marcas irreversíveis da guerra, como: 

 distúrbios motores; 
 visuais; 
 auditivos. 

Isso fez com que diversos políticos tomassem atitudes para minimizar a dor dessas pessoas prejudicadas, investindo em práticas 
esportivas e atividades físicas. 

Os países que tiveram maior investimento nesse período foram Inglaterra e Estados Unidos.  
Na Inglaterra, a pedido do governo britânico, o neurologista Ludwig Guttman criou o Centro Nacional de Lesionados Medulares do 

Hospital de Stoke Mandeville, que era destinado a tratar homens e mulheres do exército inglês feridos na Segunda Guerra Mundial. 

 

Jogos paraolímpicos 

No ano de 1948, a cidade de Londres sediou os Jogos Olímpicos de Verão e Ludwig Guttman aproveitou esse fato para criar uma 
olimpíada especial.  

Seu evento se chamou: “Jogos de Stoke Mandeville”, que contou com 16 atletas ingleses, jogando nas modalidades de: 
1) Arco e Flecha; 
2) Tiro ao Alvo; 
3) Arremesso de Dardo. 

Em 1952, os jogos de Stoke Mandeville ganharam mais adeptos, com equipes dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Holanda, reunindo 
130 participantes. 

A nona edição dos Jogos foi realizada em Roma, Itália, logo após as Olimpíadas. 
O evento contou com o apoio do COI (Centro Olímpico Italiano) e marcou o envolvimento da política com os jogos para deficientes. 
Entretanto, o nome “Paraolimpíadas” só foi oficializado nas Olimpíadas de Tóquio, no ano de 1964. 
Desde Seul (1988), os jogos paralímpicos vêm sendo organizados no mesmo local das Olimpíadas e não ocorre mais como movimento 

paralelo. Ou seja, quem se candidata a sediar as Olimpíadas precisa, também, sediar as Paraolimpíadas. 

 

Esporte adaptado no Brasil 

O esporte adaptado chega ao Brasil no ano de 1958, quando surgem os 2 primeiros clubes de esporte em cadeira de rodas, um no Rio 
de Janeiro e outro em São Paulo.  

Seus fundadores foram Robson Sampaio de Almeida e Sérgio Serafim de Almeida, que trouxeram o conceito do esporte adaptado dos 
Estados Unidos para o Brasil. 

O primeiro ano que o país participou dos Jogos Paraolímpicos foi em 1972, na Alemanha, concorrendo na modalidade Bocha, mas não 
conquistou medalhas. 

Desde 1984, o Brasil participa de todos os Jogos Paraolímpicos. 
Disponível em: https://blogeducacaofisica.com.br/esporte-para-deficiencia-fisica/. 

 

Atividade Física e Esporte para Deficientes: 

Ajuda no aspecto psicológico e inclusão social 
Disponível em: https://www.atletis.com.br/esportes-para-deficientes; 

https://saudebrasil.saude.gov.br/; 
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogos-paraolimpicos.htm. 

 

Quando falamos sobre o esporte para deficientes, a primeira ideia que deve aparecer em nossas mentes refere-se aos aspectos 
positivos do esporte: sejam eles físicos, psíquicos e até mesmo os sociais. 

A prática de atividades esportivas é muito indicada para quem busca uma melhoria da saúde e qualidade de vida. E, para as pessoas 
com alguma deficiência, não é diferente. Ajuda na descoberta de potencialidades, na produção de autonomia para o autocuidado, na 
reabilitação e na ampliação do ciclo de amizades. 

O esporte melhora a atividade cardiovascular, a força, a coordenação motora, a agilidade e o equilíbrio. É capaz de aperfeiçoar a 
autoestima e autoconfiança, o que torna a pessoa mais segura, enquanto colabora para a inclusão social. 
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O ESPORTE ADAPTADO 

Com o aumento da conscientização na busca de uma vida mais saudável e bem-estar físico e mental, surge o esporte adaptado. 
Essa categoria esportiva consiste em mudanças de regras, locais e materiais, de forma a possibilitar a participação de pessoas com 

deficiência em diversas modalidades, dependendo do tipo de deficiência e nível de comprometimento. 
Em todas as práticas esportivas, é fundamental respeitar as limitações individuais e adequar as modalidades. 
Na legislação brasileira, os diferentes tipos de deficiência estão categorizados no Decreto n. 5.296/2004 como: deficiência física, 

auditiva, visual, mental (atualmente intelectual, função cognitiva) e múltipla, que é a associação de mais de um tipo de deficiência (BRASIL, 
2004). 

O esporte adaptado pode ser recreativo ou para fins de melhorias físicas ou da saúde geral e abrange, também, o esporte de alto 
rendimento. Essa categoria inclui os atletas paraolímpicos. 

Os Jogos Paraolímpicos consistem em um evento desportivo, que é constituído por competições entre atletas de alto nível, portadores 
de algum tipo de deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. Os Jogos Paraolímpicos ocorrem no mesmo local que os Jogos Olímpicos, logo 
após o encerramento destes.  

Para a participação nos Jogos Paralímpicos, o atleta com deficiência deve passar por uma avaliação condicional que o classificará em 
alguma das categorias estipuladas pelo Movimento Paraolímpico Internacional. São elas: amputados, paralisados cerebrais, deficientes 
visuais, lesionados na medula espinhal, deficientes mentais e les outres, categoria constituída por indivíduos com falta de mobilidade que não 
se encaixam nas categorias anteriormente citadas. 

 

Os esportes que fazem parte do quadro de disputa paraolímpico são: 

 Atletismo: composto por provas de corridas, saltos, lançamentos e arremessos, cujos atletas participantes possuem 
deficiências físicas ou visuais; 

 Basquetebol em cadeira de rodas: esporte disputado nas categorias feminino e masculino. É disputado desde a primeira 
Paraolimpíada; 

 Bocha: é disputado por pessoas com paralisia cerebral severa, dependentes de cadeira de rodas. As competições ocorrem 
segmentadas entre os sexos, e nas categorias individual e dupla; 

 Ciclismo: disputado por pessoas de ambos os sexos com paralisia cerebral, deficiência visual, amputados e lesionados 
medulares; 

 Esgrima: esporte restrito às pessoas com dificuldade de locomoção; 
 Futebol de 5: disputado por homens deficientes visuais; 
 Futebol de 7: restrito a homens paralisados cerebrais; 
 Goalball: esporte desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência visual; 
 Halterofilismo: mulheres e homens amputados, les outres com baixo grau, paralisados cerebrais e lesionados de medula 

espinhal competem nessa modalidade; 
 Hipismo: é praticado por pessoas de ambos os sexos e abarca diversos tipos de deficiência; 
 Judô: com disputas masculinas e femininas, esse esporte também é restrito aos deficientes visuais; 
 Natação: os nadadores que podem participar das provas são aqueles com limitações motoras e físicas, com deficiência visual 

e deficiência mental; 
 Remo: contempla diferentes tipos de deficiência; 
 Rugby de cadeira de rodas: nessa modalidade, homens e mulheres podem pertencer a uma mesma equipe. Jogam pessoas 

tetraplégicas; 
 Tênis de Mesa: as disputas são feitas de modo individual e por equipe. Participam atletas cadeirantes, andantes e portadores 

de deficiência mental. 
Além dessas modalidades, também pertencem à competição o tênis em cadeira de rodas, o tiro com arco, o tiro esportivo, a vela e o 

voleibol sentado. 

 

Esportes Radicais Urbanos 

A expansão dos esportes e de atividades de aventura é notória. Com isso, surgem discussões sobre as possibilidades de aplicação nos 
conteúdos da educação física escolar, visando propiciar novas vivências sobre a ótica da aventura, fenômeno reconhecido pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) e pouco ministrado no âmbito da escola. 

De acordo com Darido (2005), para se referir aos conteúdos, faz-se necessário abordar as dimensões de conceitos, atitudes e 
procedimentos no intuito de melhorar, qualitativamente, as práticas do educador físico e, consequentemente, as aulas dele. 

De acordo com Pereira e Ambrust (2010), a palavra “aventura” deriva do latim “adventura”, que significa “o que está por vir”, o que 
nos remete ao desconhecido ou a algo imprevisível. 

Todo mundo, em algum momento, já viu ou ouviu falar em esportes radicais urbanos. Quem é que já não viu algum garoto ou garota 
andando de skate pelas ruas da cidade? Bem, esses são tipos de esportes que injetam uma boa quantidade de adrenalina no sangue e deixam 
o nosso coração batendo nas alturas.  
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A ideia é a de se arriscar e experimentar emoções intensas que podem ser bem interessantes e viciantes. Então, se você é do time que 
curte esse tipo de esporte, ou quer se aventurar, então fica aqui com a gente porque você vai ficar apaixonado.  

 

História dos esportes radicais urbanos 

Os esportes radicais urbanos e também os esportes de aventura podem ter como marco de origem a década de 80 ou, mais 
precisamente, o fim da década de 1980 e o início da de 1990.  

Muitos desses esportes já existem enquanto práticas aleatórias ou associadas a determinadas funcionalidades e certos esportes.  
Eles surgiram de maneira simples e despretensiosa. Os praticantes elaboraram práticas esportivas que permitissem a eles vivenciar 

certas situações e experiências, dentro de determinados ambientes, correndo riscos ainda maiores que os esportes comuns.   
Inicialmente, a prática resumia-se a um grupo pequeno de pessoas, que se reuniam e realizavam suas atividades. Aos poucos, tais 

esportes foram se popularizando e aumentou o número de adeptos a tais práticas.  

 

Por que fazer esportes radicais? 

Não há, necessariamente, contraindicações para a prática dos diversos tipos de esportes de aventura e tipos de esporte urbanos. O 
cuidado que é preciso tomar é que, devido ao grau de riscos oferecidos e à exigência física feita por essas práticas esportivas, pessoas com 
algum problema de saúde precisam ter mais cuidados.  

Uma excelente razão para fazer esses esportes de ação é devido à saúde. Alguns especialistas apontam que os esportes radicais fazem 
um bem enorme ao corpo e à mente dos indivíduos. Eles ajudam a desenvolver maior capacidade cardiovascular, além de propiciar uma boa 
dose de força muscular, agilidade e rapidez.  

 

Skate 

Um dos mais conhecidos e praticados esportes urbanos. Consiste em percorrer as ruas da cidade ou ambientes fechados sobre um 
“carrinho” com 4 rodas, o famoso skate. Ele é oriundo do surf, no qual os surfistas, para treinar na ausência de ondas, criaram uma “prancha 
sobre rodas”.  

 

Esse é um esporte que responde ao que o praticante deseja. Crianças a partir dos quatro anos de idade podem se envolver com skate. 
Além da prancha com rodinhas, uma prática segura envolve capacete, cotoveleiras, joelheiras e protetores de pulso.  

E as crianças podem praticar em parques de skate ou em qualquer trecho aberto de concreto ou asfalto. As lesões de skate mais 
comuns são menores, tais como as mãos e os cotovelos ralados, canelas machucadas e tornozelos torcidos.  

Dados mostram que três em cada quatro acidentes de skate acontecem na primeira semana e o equipamento de segurança e a 
instrução profissional adequados podem ajudar a minimizar o risco.  

O equipamento do skate leva o nome do esporte, e é composto por: 
 Shape: a "prancha" do skatista; 
 Rodas: quatro delas, cada uma com um rolamento, em dois eixos, um na frente e outro atrás; 
 Trucks: são os eixos, equipamentos de ferro encaixados no shape; 
 Lixa: é a parte que vai em cima do shape e serve para aumentar a aderência com o pé do praticante. 

Uma das maneiras de praticar o skate é interagindo com o mobiliário urbano, fazendo manobras em escadas, canteiros, cordões e 
corrimões, por exemplo. 

E há, também, o skate freestyle (manobras no chão, sem obstáculo), as pistas (em vários modelos), as piscinas vazias e a modalidade 
downhill (descida no asfalto em alta velocidade). 

 

Rapel 

O rapel consiste na descida em alturas. No caso dos ambientes urbanos, essa descida é feita em paredões artificiais ou em prédios 
diversos, com a ajuda de cordas, luvas, mosquetão e cadeirinha.  

 

Parkour 

Esporte originário na França, funciona, basicamente, no deslocamento entre pontos diferentes de um ou mais locais na cidade, de 
forma rápida e usando habilidades corporais diversas. Aqui se aprende a superar obstáculos variados que estejam presentes no ambiente.  
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O parkour proporciona o desenvolvimento atlético do corpo inteiro, tendo como resultados mais velocidade, agilidade, força superior 
e inferior do corpo, flexibilidade, coordenação e noção de tempo.  

Esse esporte radical para crianças pode ser praticado a partir dos 4 anos, ou logo que elas sejam capazes de seguir as instruções 
específicas e altas o suficiente para dimensionar os circuitos de exercício. Existem riscos associados ao esporte, incluindo lesões que vão desde 
escoriações simples a ossos quebrados.  

A melhor maneira de praticar o parkour é buscar por uma instituição respeitável e que possua instalações seguras. É importante 
solicitar uma aula experimental e observar como é a postura dos orientadores; o treinamento adequado depende bastante de uma supervisão 
correta para minimizar riscos.  

 
Paintball 

Essa é uma prática esportiva que tem se popularizado bastante. Reside na elaboração de pequenos circuitos, em que pessoas, 
portando uma espécie de arma munida com pequenas bolinhas cheias de tinta, brincam atirando tinta umas nas outras. O número de 
participantes pode variar entre 5 e 10 para cada equipe. O jogo acontece no mato, ou em arenas com obstáculos infláveis, em uma área pré-
determinada entre as equipes. Cada jogador utiliza uma "arma" (o nome correto é marcadora) movida a CO2 ou ar comprimido, com a qual 
dispara bolinhas de tinta nos adversários das outras equipes. Quando acerta o “tiro”, o jogador adversário sai do jogo. As bolinhas de tinta 
são feitas de um tipo de gelatina, para que se rompam ao atingir o alvo. A tinta utilizada é não tóxica, para que não cause prejuízos à saúde e 
ao meio ambiente. As equipes, ou times, podem ter inúmeros objetivos, sendo um dos mais comuns a caça às bandeiras. Cada time tem uma 
bandeira para defender e a missão de capturar a bandeira da(s) equipe(s) adversária(s). Portanto, o Paintball exige estratégia para atingir os 
objetivos. 

O contato físico é proibido no Paintball. Por isso, o jogo é considerado muito seguro. A única ressalva é o cuidado com a visão, que 
pode ser atingida pelas bolinhas de tinta. Como medida de segurança, sempre é utilizada uma máscara que protege os olhos, a face e as 
orelhas, sendo proibida a retirada dessa máscara durante a competição. 

 

 

Escalada Indoor 

Escalada indoor é uma forma cada vez mais popular de escalada realizada em estruturas artificiais concebidas para imitar rocha. Esse 
esporte radical para crianças promove disciplina e habilidades para resolver problemas.  

 

O esporte também estimula as crianças a confiarem umas nas outras, o que cria um senso de comunidade entre os participantes. A 
escalada é como resolver um quebra-cabeça; com isso, é preciso tempo para praticar tentativas, erros e acertos.  

Ela também permite que as crianças explorem a criatividade e apresentem a própria maneira de fazer as coisas. É recomendada a 
introdução dos interessados em escalada entre as idades de cinco e sete anos, quando as crianças são capazes de usar as habilidades de 
resolução de problemas que elas adquiriram de outras atividades.  
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Slackline 

O slackline consiste em uma espécie de corda elástica presa a dois pontos distintos, a uma certa altura do chão.  

 

Algumas pessoas, ao terem um primeiro contato com o slackline, chegam a imaginar que se trata apenas de uma brincadeira. Pode 
até parecer que o praticante está ali apenas para se divertir, mas, além de muito divertido, o slackline pode ser considerado uma prática 
esportiva muito completa e traz muitos benefícios físicos e cognitivos.  

A modalidade surgiu na década de 1980, entre aventureiros que escalavam rochas e montanhas do parque de Yosemite, nos Estados 
Unidos. Hoje, é muito comum ver pessoas praticando o esporte nas cidades. A fita elástica pode ser fixada em dois postes, por exemplo, mas 
é bem mais agradável quando a prática é feita em um parque, entre árvores, com grama como piso. 

Aliás, apesar de poder ser considerado um dos esportes radicais urbanos, ele não é perigoso, pois a fita é fixada a poucos centímetros 
do chão. 

 

BMX 

É um esporte praticado em uma bicicleta de pequeno porte, na qual o praticante faz inúmeras manobras em pontos diversos da cidade 
ou, então, em pistas específicas para isso.  

O Free Style existe desde a década de 70 e foi inventado nos Estados Unidos. Suas primeiras manobras foram inventadas por pilotos 
mundialmente famosos, como Bob Haro, Ron Wilkerson e Michael Domingues. As crianças imitavam seus ídolos do motocross com suas bikes, 
construíam pistas e faziam corridas informais. Assim, nascia um novo esporte com o apoio e o incentivo dos pais da criançada. O BMX chegou 
com toda a sua força ao Brasil em 1978, quando o bicicross estava crescendo, dando espaço a esse novo esporte radical. Esse esporte é 
caracterizado, principalmente, pelo radicalismo e pela adrenalina que ele transmite, pois, para executar as manobras, é preciso coragem, 
disciplina, treino e muita ousadia. 

Não é um esporte de moda e os pilotos se unem para atrair novos adeptos, buscando, assim, consolidar um espaço dentro dos esportes 
convencionais, promover campeonatos e estando sempre presente em eventos e shows de grande expressão. 

Os atletas treinam exaustivamente, buscando a perfeição, em respeito ao público. 
Praticado com uma bicicleta de aro 20", eles executam manobras que podem desafiar a gravidade, com giros e saltos no ar. 
O BMX é dividido em duas partes: o Race (corrida) e o Freestyle (estilo livre). 

 
 

 

 

Por que fazer esportes radicais? 

Os esportes radicais urbanos estão no gosto de pessoas de idades diversas. Certamente, é bem mais comum eles serem praticados 
por pessoas entre 16 e 30 anos de idade. Contudo, é possível vislumbrar pessoas das mais variadas idades.  

Não há, necessariamente, contraindicações para a prática dos diversos tipos de esportes de aventura e tipos de esporte urbanos. O 
cuidado que é preciso tomar é que, devido ao grau de riscos oferecidos e à exigência física feita por essas práticas esportivas, pessoas com 
algum problema de saúde precisam ter mais cuidados.  
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Uma excelente razão para fazer esses esportes de ação é devido à saúde. Alguns especialistas apontam que os esportes radicais fazem 
um bem enorme ao corpo e à mente dos indivíduos. Eles ajudam a desenvolver maior capacidade cardiovascular, além de propiciar uma boa 
dose de força muscular, agilidade e rapidez.  

É importante colocar que não se recomenda a prática desses esportes a pessoas que possuem algum tipo de problema cardíaco, 
hipertensão ou problemas associados a vertigens, equilíbrios e afins. Toda atividade desse tipo pode e deve ser monitorada por profissionais 
devidamente capacitados, para evitar problemas.  

Você ganha muita agilidade e habilidade corporal com esses esportes. Pelas características deles, será preciso realizar uma série de 
movimentos e ações que fazem com que você desenvolva novas capacidades e potencialidades motoras.  

Além disso, esportes radicais, como a escalada, o skate, o surf, entre tantos outros, dão uma enorme sensação de liberdade, de uma 
vida vivida com muito mais intensidade e mais bem aproveitada. Eles geram uma gostosa sensação de bem-estar.  

A ideia de superar obstáculos e dificuldades fomentam um aumento na autoconfiança do indivíduo, na sua autoestima. O ato de 
buscar a transposição de limites instiga as pessoas a buscarem sempre mais e o melhor. 

Os esportes radicais urbanos são um belo exemplo de como podemos aliar a adesão de mais exercícios físicos em nossas vidas com 
altas emoções e novas experiências.  

A vida nas cidades pode ser um pouco estressante e, por isso, descarregar nossas energias em esportes cheios de adrenalina é sempre 
uma boa pedida. 

Disponíveis em: https://imaculadago iania.com.br/; https://www.infoescola.com/esportes/paintball (Adaptado). Acesso em: 26 out. 2021.  

 

 


