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A INCLUSÃO SOCIAL E O ESPORTE NA INFÂNCIA 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a UNESCO (2013), a inclusão social no Brasil vem avançando vagarosamente, pois ainda há a resistência de alguns 
indivíduos em aceitar e conviver com as diferenças alheias, lembrando que todos têm os mesmos direitos previstos em lei, o que dificulta 
transformar o Brasil em um país de todos e de todas. Para Sassaki (2003), a inclusão social é parte importante de uma sociedade, pois, por 
meio dela, os indivíduos aprendem a lidar, a respeitar e a conviver com as diferenças entre as pessoas. Muitas vezes, ao deparar-se com o 
diferente, novas experiências são vividas e novos conhecimentos são adquiridos. A inclusão social é um processo que contribui para a 
construção de uma nova sociedade, por meio de transformações nos ambientes físicos e na maneira de pensar das pessoas. No Brasil, existem 
diversos projetos de inclusão e de socialização espalhados pelas esferas federal, estadual e municipal; alguns têm como público-alvo as 
crianças e os adolescentes, já outros são voltados para o público adulto e idoso, grupos estes que abrangem todos os fatores que geram a 
desigualdade de classes, mas ainda não é suficiente. Atualmente, diversos projetos de inclusão estão sendo executados. Abrangem níveis e 
objetivos específicos, porém todos apresentam como foco principal a inclusão de pessoas dentro do espaço em que vivem e se relacionam. 
Programas, como Criança Esperança, Projeto Segundo Tempo, o Projeto do Centro Municipal de Educação Integrada, da cidade de Penápolis, 
têm como fim principal colaborar para o combate à exclusão social, auxiliando na diminuição da desigualdade, tão presente nas comunidades 
brasileiras. Para Bickel, Marques e Santos (2012), o esporte é um meio muito importante para mudar as vidas de muitas pessoas, 
principalmente de crianças e adolescentes, impulsionando-as a superar obstáculos e a crescer com noções de solidariedade e respeito às 
diferenças. Além de o esporte proporcionar todos os benefícios físicos que já falamos, ele também agrega na parte social da população, 
principalmente na infância. O esporte é um importante meio de promover a socialização, pois consegue atingir valores, tais como: amizade, 
coletivismo, solidariedade, fatores que se destacam para vencer os efeitos da pobreza. O esporte vai muito além das disputas dentro dos 
estádios e ginásios; cada vez mais cresce a importância dele como ferramenta de inclusão social, sendo utilizado como instrumento 
pedagógico, integrando-se às finalidades gerais da educação, do desenvolvimento das individualidades, da formação para a cidadania e de 
orientação para as práticas sociais, possibilitando ao indivíduo alcançar princípios e valores morais e éticos. Esta pesquisa caracteriza-se por 
um estudo observacional transversal do tipo caso-controle, de abordagem qualitativa, pois utiliza conceitos, percepções e coletas de dados: 
observações e entrevistas. Foi realizada no Centro Municipal de Educação Integrada (CMEI), na cidade de Penápolis, sendo esta uma instituição 
da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo investigar a importância do esporte como meio 
de inclusão social, verificar a importância do esporte na formação integral da criança e reconhecer o esporte como meio de socialização, a 
partir do seguinte questionamento: o esporte possibilita o desenvolvimento integral da criança, patrocinando a inclusão social? Este 
questionamento leva a inferir que o esporte se desenvolve nas relações em grupo e possibilita a consciência das próprias forças físicas e 
morais, além de desenvolver as competências técnicas, sociais e comunicativas essenciais para o processo de desenvolvimento individual e 
social da criança, o que possibilita a inclusão social. 

 

CONCEITO DE INCLUSÃO SOCIAL 

O combate à pobreza e à exclusão social, como forma de desigualdade social, constituem parte importante da questão social e 
refletem nas políticas socialistas e nas neoliberais, interna e internacionalmente. Ao refletir nas diretrizes dos sistemas jurídicos, observa-se, 
também, que trazem como obrigações deveres de inclusão social e de eliminação das causas que geram a desigualdade. Porém, as pessoas 
possuem pouca experiência em relação à inclusão social; muitas pessoas ainda criticam a igualdade de direitos e não querem colaborar com 
aqueles que fogem da normalidade estabelecida por um grupo. A ideia de exclusão social está centrada nos aspectos relacionais, isto é, na 
participação social inadequada, ausência de proteção social, de integração social, poder e falta de recursos à disposição de um indivíduo ou 
de uma família. Fatores, como a falta de classe social, origem geográfica, educação, idade, deficiência ou preconceitos raciais, podem levar à 
exclusão social. Condições atípicas são, com frequência, agravadas por situações sociais marginalizantes ou excludentes ou resultantes delas, 
como, por exemplo: trabalho infantil, prostituição e privação cultural, assim como pobreza, desnutrição, saneamento precário e abuso 
persistente e severo contra crianças, e, ainda, falta de estímulo do ambiente e de escolaridade (SASSAKI, 2003). Todas as pessoas possuem 
particularidade biológica, afetiva e social e devem ser respeitadas e aceitas como são. Todos possuem uma individualidade e devem ter a 
oportunidade dos benefícios de uma sociedade. De acordo com Sassaki (2003), a inclusão social é parte importante de uma sociedade, pois, 
por meio dela, os indivíduos aprendem a lidar, respeitar e conviver com as diferenças entre as pessoas. Muitas vezes, ao deparar-se com o 
diferente, novas experiências são vividas e novos conhecimentos são adquiridos. O autor ainda afirma que o aceitar e respeitar a diferença, 
seja no contexto físico, afetivo ou social, contribuem para um ambiente de harmonia, paz, amor ao próximo, o que melhora a qualidade de 
vida e a autoestima, que, por muitas vezes, é tirada do indivíduo por conta da exclusão social, ou seja, a pessoa é excluída de participar da 
vida econômica, social e de ter acesso a outros recursos, o que a impede de ter uma vida aceitável pela sociedade. A inclusão social é um 
processo que contribui para a construção de uma nova sociedade por meio de transformações nos ambientes físicos e na maneira de pensar 
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das pessoas. Em diversas partes do mundo, já se pode ver a prática da inclusão social, sendo que as primeiras tentativas começaram, segundo 
Sassaki (2003), nos anos oitenta, mais precisamente por volta de 1987. Esse processo vem sendo aplicado em cada sistema social: inclusão na 
educação, no lazer, no transporte, no esporte, entre outros. Se a sociedade contribuir para a inclusão acontecer, mais rápido se tornará uma 
sociedade inclusiva, ou seja, uma sociedade para todos, garantindo espaços a todas as pessoas, fortalecendo as atitudes de aceitação das 
diferenças individuais e de valorização da diversidade humana, enfatizando a importância do pertencer, da convivência, da cooperação e da 
contribuição que todas as pessoas podem dar para construírem vidas mais justas, mais saudáveis e mais satisfatórias (SASSAKI, 2003). 

 

O ESPORTE E A INCLUSÃO SOCIAL  

"O esporte é atividade de cultura, na medida que a noção formal de equilíbrio entre corpo e espírito é substituída pela de convergência 
de todas as tentativas educativas." (BETTI, 1997, p. 24). O esporte e a atividade física são muito importantes na vida dos seres humanos, pois, 
além de proporcionar o lazer de várias pessoas, também serve como um meio de se prevenir doenças e usá-lo como um combate a essas 
doenças que vêm dominando o nosso mundo (MARTINS; PEREIRA, 2013). Hoje em dia, o papel do educador físico é de suma importância para 
tudo isso, pois ele auxilia os nutricionistas e os médicos como a forma da resolução dessas doenças que estão afetando milhares de pessoas 
de diversas idades, como idosos, jovens, adultos e até mesmo nossas crianças. Por isso, o esporte na infância tem uma grande importância. 
Mas este esporte não poderá ser passado de qualquer forma nem de qualquer jeito ou fazer o simples fato de soltar uma bola para eles 
brincarem ou montar uma rede de voleibol e deixá-los fazerem o que quiser; se for desse jeito, mais para a frente, acarretará vários problemas. 
O esporte de alto rendimento é prejudicial à saúde. Diversas crianças participam de campeonatos por suas cidades ou seus times, então tem 
de tomar o maior cuidado possível com as cargas de treinamento que serão passadas a esses meninos e meninas que irão realizar a 
competição, para que, enfim, esteja treinando, além de ver se os movimentos estão corretos, observar o nível de condicionamento físico, 
pois, por elas, ficariam o dia todo fazendo o que gostam; alguns autores dizem que nosso corpo humano é uma máquina, que, às vezes, 
quebra, fica defeituosa e pode chegar até um certo ponto que não funcionará mais. A atenção é essencial nesses pontos de treinamento ou 
mesmo em algumas brincadeiras (ALMEIDA; LAMARTINE, 2007). O esporte deve propiciar saúde, diversão, lazer, e não trazer malefícios a 
adultos, idosos ou crianças; tem de saber usá-lo, pois pode torná-lo um pesadelo na vida das pessoas, e até acabar com a carreira de 
profissionais de Educação Física, técnicos, treinadores, preparadores, entre outros. O esporte foi criado há muito tempo. Estipula-se que há 
mais de quatro mil anos. Já passou por várias transformações, mudanças de regras; o mais interessante é a criatividade das pessoas de 
desenvolverem um esporte até chegar a ser reconhecido mundialmente e começar a ser praticado pelos seres humanos. Nos dias de hoje, há 
muitos esportes. Ninguém pode reclamar que não tem o esporte que goste, pois tem para todos os gostos e idades. 

Para o esporte atingir as pessoas especiais e os idosos, foram feitas algumas transformações no jeito de competir e nas regras das 
modalidades praticadas. Com isso, não entra apenas a visão da saúde para essas pessoas, e sim o lado humano de ver a felicidades delas se 
exercitando, trocando experiências com os demais atletas, o sorriso na cara de cada um, e vendo que elas não estão importando com o 
resultado e, sim, em estar praticando o esporte, a cada final de prova ter o prazer de falar que conseguiu realizar a prova ou o jogo. Isso, sim, 
é uma vitória de um campeão e, claro, da vida. O esporte faz com que você aprenda que existem regras e que deve segui-las; faz com que 
tenha caráter, cultura e entretenimento. 

Na infância, é essencial ter a combinação entre aprender utilizando a mente, movimentar-se utilizando o corpo e a satisfação das 
necessidades biológicas. Além das atividades diárias, como estudar, repousar e alimentar-se, tem de haver um importante espaço para a 
prática de atividades físicas. O crescimento e o desenvolvimento de crianças têm um grande pré-requisito: a atividade física promovendo uma 
vida ativa futuramente e regularizando todo o balanço do corpo. O esporte proporciona vários benefícios, como: 

1. Desenvolver competências motoras. 

2. Ensinar sobre cooperação. 

3. Desenvolver aptidão física. 

4. Desenvolver senso de realização e autoconceito positivo. 

5. Desenvolver interesse e desejo de continuar praticando esportes durante toda a vida. 

6. Desenvolver identidades fortes e saudáveis. 

7. Ajudar a desenvolver independência. 

8. Promover e transmitir valores da sociedade. 

9. Contribuir para o desenvolvimento moral. 

10. Ter alegrias e diversões. 

11. Desenvolver competências sociais. 

12. Ajudar a reunir a família. 

13. Ensinar o espírito esportivo. 

14. Desenvolver habilidade de liderança. 

15. Desenvolver força, velocidade, resistência, coordenação e flexibilidade. 

16. Ajudar a expressar emoções, imaginação e saber do que o corpo é capaz de fazer.  

17. Desenvolver autoconfiança e estabilidade emocional, tomar decisões e aceitar responsabilidades. 

18. Desenvolver iniciativa. 

19. Ajudar a conhecer as capacidades de cooperação com os outros. 

20. Ajudar a evitar o ingresso de crianças e de adolescentes no mercado de trabalho.  

21. Ensinar a competir. 

22. Ajudar a combater a criminalidade. 

O esporte, além de ter como princípio o desenvolvimento físico e da saúde, serve, também, para a aquisição de valores necessários 
para a coesão social. 

GOMES JUNIOR, Antonio Bernardino; CAPUTO, Gabriel Alonso. A inclusão social e o esporte na infância: um estudo de caso no Centro Municipal de Educação Integrada de 

Penápolis. São Paulo. (Adaptado). 
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Os Jogos Olímpicos 

I.   Histórico  
Os Jogos Olímpicos foram criados pelos gregos por volta de 2500 a.C., 

como uma homenagem a Zeus, o maior dos deuses segundo a mitologia grega. 
Gregos de várias cidades se uniam no santuário de Olímpia (por isso que surgiu o 
termo “Olimpíadas”) para disputar as competições esportivas; o evento era tão 
importante que eram selados acordos de cessar-fogo e tréguas entre cidades 
inimigas antes da realização dos jogos. Podiam participar das competições apenas 
os cidadãos livres, disputando provas de atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e 
pentatlo. Os vencedores eram cingidos por uma coroa trançada por folhas de 
louro, único prêmio e símbolo da maior vitória; o primeiro vencedor foi o atleta 
Coroebus. Os Jogos Olímpicos uniram os gregos até o ano 394 d.C., quando o 
imperador Teodósio II, convertido ao cristianismo, proibiu todas as festas pagãs, 
inclusive os Jogos Olímpicos. A princípio, apenas homens eram admitidos na 

disputa, da qual passou a fazer parte, quase como um símbolo, uma homenagem perpétua dos Jogos à Grécia, a Maratona, corrida de fundo 
na distância de 42 quilômetros e 500 metros, a mesma percorrida por um soldado grego que levou até Atenas a notícia da vitória de seu 
exército na batalha Maratona, cidade da Ática, onde se combatiam os persas. Dada a notícia, caiu morto, tornando-se sinônimo da tenacidade.  

Após mais de 1500 anos deixados de lado, os jogos voltaram à cena por meio da iniciativa do francês Pierre de Fredy (1863-1937), o 
Barão de Coubertin. Baseado na afirmação de que os jogos são uma fonte de inspiração para o aperfeiçoamento do ser humano, o barão 
propôs, em 23 de junho de 1894, a criação de uma competição internacional entre atletas amadores. Da primeira edição dos Jogos Olímpicos 
na Idade Moderna, participaram 285 atletas de 13 países, em provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, 
natação e tênis. Uma era que já não dava ao desporto o poder de interromper guerras, mas, ao contrário, era interrompido por elas. Nestes 
cem anos, o quadriênio olímpico silenciou seu toque de reunir nos anos de 1916, 1940 e 1944, durante a vigência das chamadas Primeira e 
Segunda Guerras Mundiais.  

Os Jogos Olímpicos já serviram de palco para várias manifestações políticas ao longo da história, como o fato de Adolf Hitler não ter 
ficado para a premiação do atleta norte-americano negro Jesse Owens ou o boicote dos EUA aos Jogos de Moscou (1980), em pleno contexto 
da Guerra Fria, por exemplo.  

Dos 13 países que participaram dos Jogos de 1896, em Atenas, aos 187 países e 10.788 atletas presentes em Atlanta, na 26ª Olimpíada 
da Era Moderna, mudaram conceitos; o amadorismo puro foi esquecido, o mercantilismo encontra cada vez mais espaço, os países investem 
milhões de dólares em suas delegações. Os Jogos são a melhor vitrine que os participantes poderiam ter e a máxima do Barão de Cobertin 
(Importante é competir, não vencer) está cada vez mais esquecida.  

Após cada olimpíada, o mundo nunca é o mesmo.  

 

II. Conceituação  
Jogos Olímpicos – ou Olimpíadas – referem-se a um conjunto de provas esportivas de 

caráter mundial, disputadas de 4 em 4 anos em cidades escolhidas, que se candidatam com 
antecedência de 6 anos, junto ao Comitê Olímpico Internacional (C.O.I.).  

Pode participar dessas provas qualquer atleta ou equipe representando país filiado ao 
C.O.I., desde que obedeça às normas estabelecidas pelos regulamentos olímpicos e pelas leis que 
regem os respectivos esportes. Atualmente, são 19 esses esportes: atletismo, basquete, boxe, 
canoagem, esgrima, ciclismo, futebol, ginástica, halterofilismo, hipismo, hóquei na grama, iatismo, 
judô, luta, natação, pentatlon moderno, remo, tiro e vôlei. A cada país organizador é dado o direito 
de incluir 2 esportes não olímpicos no programa oficial.  

 

III. Os Jogos Atuais  
Desde o renascimento, com interrupções apenas durante as duas 

guerras mundiais, os Jogos Olímpicos têm-se realizado de 4 em 4 anos, cada vez 
com maior êxito. Em 1896, em Atenas, 13 países estiveram representados por 
um total de 285 atletas. Em 1972, em Munique, o número de países chegava a 
121, enquanto o de atletas ia a 8.500.  

Se, por um lado, esse crescimento representa a vitória do ideal olímpico 
moderno, por outro gera, no mundo dos esportes, uma série de problemas que 
os estudiosos atribuem ao próprio gigantismo dos jogos.  

Em primeiro lugar, torna-se cada vez mais difícil organizá-los, pelo 
altíssimo investimento financeiro que representam (os alemães ocidentais 
gastaram cerca de 630 milhões de dólares com os de Munique). Depois, pela 
importância que a vitória no campo do esporte passou a ter em termos de 

prestígio político. Finalmente, por outros problemas mais gerais, como o doping e o falso amadorismo.  
E alguns dos princípios olímpicos, lançados por Coubertin, ou por aqueles que o sucederam, 

têm sido mantidos. Oficialmente, os jogos continuam restritos a atletas amadores. O direito de 
organizá-los é concedido a uma cidade, nunca a um país. Não se contam pontos por países. Ao atleta 
campeão é concedido uma medalha de ouro; ao segundo lugar, uma medalha de prata; ao terceiro, 
uma medalha de bronze. Os que tiraram de quarto a sexto lugar ganham diplomas especiais. Em 
apenas 4 modalidades de esportes se reconhece recordes olímpicos: atletismo, natação, tiro e 
halterofilismo. Os jogos nunca podem durar mais de 16 dias, do desfile de abertura à festa de 
encerramento. Não se permite publicidade de espécie alguma nos cartazes, boletins informativos e 
programas oficiais, ou em materiais usados pelos atletas.  
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IV.  Os Símbolos Olímpicos  
Existem alguns símbolos que são “a cara” dos Jogos Olímpicos. Dentre eles, 

podemos destacar os aros, ou, como alguns preferem definir, a bandeira, o lema, a tocha, 
o hino, a mascote, o juramento e a tão almejada medalha.  
 

A bandeira/aros: este talvez seja o mais forte símbolo olímpico. Os cinco aros interligados, 
nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, representam a união dos cinco 
continentes, e pelo menos uma de suas seis cores (aqui vale também o branco, cor de fundo 
da bandeira) está presente na bandeira de cada um dos países filiados ao COI. Quem foi o 
idealizador dos aros? Ele, o Barão Pierre de Coubertin. Os aros existem desde 1913 e, 
posteriormente, também passaram a ser a marca do próprio Comitê Olímpico 
Internacional. Sob o patrocínio do comitê internacional, celebram-se jogos regionais: pan-
americanos, asiáticos, do mediterrâneo, bolivarianos, centro-americanos e ibero-
americanos.  
 
A mascote: as mascotes fazem parte do 
“merchandising” das Olimpíadas. A 
primeira delas apareceu nos Jogos 
Olímpicos de Inverno de 1968, na França. 
Desde então, as mascotes caíram no gosto 

das crianças e dos adultos e tornaram-se símbolos populares das Olimpíadas.  
A ideia principal da 

mascote é criar um vínculo afetivo 
com o público. Além disso, ela, 
normalmente, apresenta um 
tema relacionado à cultura ou à 
fauna do local onde estão sendo 
realizados os Jogos.  

Algumas mascotes 
ficaram realmente muito 
famosas, como o urso Misha, 
mascote dos Jogos de Moscou em 
1980, que chegou até mesmo a 

chorar no fim dos Jogos.  
Os Jogos de Pequim contaram com nada menos do que cinco mascotes, cada uma 

representando um anel da bandeira 
olímpica.  

  

A tocha: este é um dos momentos mais 
emocionantes da abertura dos Jogos. Não 
dá para não se arrepiar. A tocha, que até 
então já percorreu diversos países sendo 
conduzida pelos melhores esportistas de 
seus respectivos países, chega finalmente à 
pira olímpica. Inspirada no fogo sagrado e 
purificador dos gregos antigos, a tocha 
apareceu pela primeira vez na Era Moderna 
dos Jogos Olímpicos, em Berlim, 1936, 
idealizada pelo alemão Carls Diem.  
 

 O hino: foi composto pelo compositor grego Spirou Samara, com letra do músico grego 
Cositis Palamas, em 1896. O COI adotou-o como “olímpico” em 1958. Desde então, o hino 
é executado quando a bandeira olímpica é hasteada em todas as cerimônias de abertura. 

 
  O juramento: "Em nome de todos os competidores, 
eu prometo participar nestes Jogos Olímpicos, 
respeitando e cumprindo com as normas que o regem, 
no verdadeiro espírito esportivo, pela glória do esporte 
e em honra às nossas equipes". 

O juramento olímpico foi escrito pelo Barão de 
Coubertin e proclamado em uma cerimônia de 
abertura, pela primeira vez, em 1920, nos Jogos de 
Antuérpia, pelo esgrimista belga Victor Boin. Desde 

então, o juramento dos atletas é sempre feito por um atleta anfitrião.  
 

 O lema: o lema olímpico é: Citius, Altius, Fortius (o mais rápido, o mais alto, o mais forte 
– em latim). Essa definição foi criada pelo Padre Didon, amigo do Barão Pierre de 
Coubertin, e serve de lema do ideal olímpico. O lema traz em si a ideia de superação do 
atleta em busca da conquista da medalha olímpica. 
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A medalha: toda medalha olímpica de premiação (ouro, prata ou bronze) deve ter, no mínimo, 60 mm 
de diâmetro e 3 mm de espessura. A medalha de 1º lugar deve conter, obrigatoriamente, 6 g de ouro 
puro, no mínimo. Além disso, todos os atletas e oficiais recebem também uma medalha de participação, 
oferecida pelo comitê organizador local. 

  

 

 

V. Os Jogos Paraolímpicos  
Em 1948, Ludwig Guttman organizou uma competição esportiva que 

envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. 
O evento  foi realizado em Stoke Mandeville, na Inglaterra. Quatro anos mais 
tarde, competidores da Holanda uniram-se aos jogos e, assim, nasceu um 
movimento internacional. Este fez com que jogos no estilo olímpico, para 
atletas deficientes, fossem organizados pela primeira vez em Roma, em 1960.   

Em Toronto, 16 anos depois, foram adicionados na competição outros 
grupos de pessoas com deficiência. A partir daí, surgiu a ideia de fundir esses 
diferentes grupos em um grande torneio esportivo internacional. Naquele 
mesmo ano, 1976, a Suécia organizou os primeiros Jogos Paraolímpicos de 
Inverno.  

Hoje, as Paraolimpíadas são eventos de esporte de alto rendimento 
para atletas deficientes. Apesar disso, elas enfatizam mais as conquistas do que as deficiências dos participantes. O movimento tem crescido 
de maneira significativa desde os primeiros dias. 400 atletas participaram dos Jogos Paraolímpicos de Verão de Roma, em 1960. Nos Jogos de 
Beijing, em 2008, foram 3.951 participantes de 146 países.  

Os Jogos Paraolímpicos têm sido realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Desde a Paraolimpíada de Seul, em 1988, também 
têm sido sediados no mesmo local. Em 19 de junho de 2001, foi assinado um acordo entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê 

Paraolímpico Internacional (IPC) que assegura essa prática para o futuro.  
Segundo informações disponíveis no site do Comitê Paraolímpico 

Brasileiro, vinte modalidades fazem parte do quadro de competições 
oficiais do Comitê Paraolímpico Internacional (IPC): Atletismo, Basquete,  
Bocha, Ciclismo, Esgrima, Futebol de 5, Futebol de 7, Goalball, 
Halterofilismo, Hipismo, Judô, Natação, Remo, Rugby, Tênis, Tênis de 
Mesa, Tiro com Arco, Tiro Esportivo, Vela e Vôlei.  

As Olimpíadas de Tóquio 2020, no Japão, serão realizadas de 23 de 
julho a 8 de agosto de 2021. Elas foram adiadas em um ano por causa 
da pandemia do coronavírus. A 32ª edição das Olimpíadas é a primeira da 
Era Modera a ser adiada - outras três foram canceladas por guerras. 

Apesar do adiamento para 2021, o nome dos Jogos Olímpicos de 
Verão continuará como Tóquio 2020. As Olimpíadas contarão com 33 
modalidades esportivas, com a expectativa de participação de mais de 11 
mil atletas, os quais representarão mais de 204 países. 

 

Cidade-Sede 

O COI realizou um processo de seleção para a escolha da cidade-sede das Olimpíadas de 2020 por dois anos. Em 15 de fevereiro de 
2012, Madri, Istambul, Baku, Tóquio e Doha tornaram-se cidades postulantes a serem sede dos Jogos Olímpicos. Em seguida, Tóquio, Madri e 
Istambul foram definidas como as três finalistas a irem para a eleição. 

A escolha de Tóquio como cidade-sede das Olimpíadas foi feita em 7 de setembro de 2013, durante a 125ª Sessão do Comitê Olímpico 
Internacional, em Buenos Aires. A votação final elegeu a capital do Japão como anfitriã dos Jogos Olímpicos, com 62% dos votos. 

 

Presidente do COI, Jacques Rogge, anuncia Tóquio como sede dos Jogos Olímpicos de 2020. (Créditos: Reprodução COI / 

Olympic.org) 

Tóquio foi anunciada oficialmente como sede das Olimpíadas de 2020 na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, em 2016, data em que começou a contagem regressiva para a 32ª edição da competição. A estimativa orçamentária oficial do Comitê 
Olímpico de Tóquio foi de 12,6 bilhões de dólares para a realização dos jogos. Além desse valor, o governo anunciou o investimento de 7,5 
bilhões de dólares. 
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A estrutura dos Jogos Olímpicos conta com 43 locais, sendo 25 já existentes e que passam por adaptação para as competições, 10 
temporários e 8 novas construções. Algumas modalidades serão disputadas em lugares que foram construídos para as Olimpíadas de 1964 e 
permanecem em atividade, como é o caso do Estádio Olímpico do Nippon Budokan e do Ginásio Nacional de Yoyog. 

O Estádio Nacional de Tóquio, ou Estádio Olímpico, passa por uma grande reforma para receber a abertura e o encerramento dos 
Jogos Olímpicos, além das modalidades de atletismo e as partidas de futebol. O novo estádio terá capacidade para 68 mil pessoas, ao custo 
de cerca de 1,5 bilhão de dólares. 

 

Estádio Olímpico é a principal construção dos Jogos de 2020. (Crédito: Reprodução) 
 
Quem pretende ir às Olimpíadas precisa estar atento para a cidade em que será sediada a competição escolhida, já que Tóquio dividirá 

a programação com outras cidades. As partidas de futebol, por exemplo, serão disputadas em várias cidades do Japão, como Miyagi, Saitama, 
Yokohama, Fukushima e Sapporo. 

As Olimpíadas de Tóquio de 2020 contarão com 33 esportes a serem disputados por mais de 11 mil atletas. Algumas modalidades 
esportivas têm diferentes categorias de competição, como os esportes aquáticos e o atletismo. 

Disponível em: http://colegiocejan.com.br; 

http://m.brasilescola.uol.com.br. (com adaptações). 

 

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.” 
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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. 

 

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/. 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

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.  
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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.  

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. 

 



 

  

 

 

pág. 11 de 12ROTEIRO DE RECUPARAÇÃO  DE EDUCAÇÃO FÍSICA  |  7º Ano  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  ::  4º período  |  17M4Ed_Fisica_2021_rot_rec.docx    

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.  

 

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). 
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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.  

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.  

 

 

 

 


