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1º e 2º ano

Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. 

Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/02/22/ensine-sua-brincadeira-favorita-na-infancia-a-
uma-crianca.htm > Acesso em 09/08/2020.

Hoje vamos recordar e conhecer algumas brincadeiras populares e conhecer algumas partes do nosso corpo. 

ATIVIDADE 1 - Para nossa atividade precisaremos da ajuda de um adulto e juntos/as vamos lembrar algumas
brincadeiras populares. Para isso, encontre um local o mais tranquilo possível e vamos brincar com nossos
amigos, irmãos, papais e vovôs. 

Corrida com bola na cabeça

    Esta atividade precisa da colaboração de todos os participantes da brincadeira, para que atinjam o objetivo
final o mais rápido possível.
Material necessário: Bolas de mesmo tamanho, podem ser utilizados limões, laranjas, bolas de gás (de festa de 
aniversário).
     Os participantes devem ser divididos em duplas, e a partir de um ponto de partida, devem ver qual dupla chegará 
primeiro até a linha de chegada em uma corrida.
    Nesta corrida a dupla deve apoiar uma bola, ou um limão, ou laranja, ou até mesmo bolas de gás, sem encostar a mão
na bola, assim, cada um da dupla deve ajudar seu companheiro para se deslocar rápido, mas sem deixar a bola cair no
chão para vencer essa corrida.

ATIVIDADE 2 – Atividades cooperativas

Queimada da abelha rainha



      O jogo acontece como um jogo normal de queimada, mas neste jogo um dos jogadores é escolhido pelos colegas
para ser a abelha. Eles só podem contar quem foi a pessoa escolhida pelo grupo, quando esta pessoa for queimada. O
jogo acaba quando a abelha for queimada. Portanto, o grande objetivo do jogo é proteger a abelha-rainha, para que os
adversários não descubram quem é, ao mesmo tempo que devem tentar descobrir e queimar a abelha da outra equipe. 

Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/
2014/2014_unioeste_edfis_pdp_domercilia_candida_correa_frison.pdf>. Acesso em 28/10/2020.

Conhecimentos sobre o corpo
03. Na brincadeira de corrida no saco, qual é a melhor maneira de ir rápido e não cair no meio do caminho?

a Dar pulinhos bem curtos com as pernas juntas.
b Pular com as duas pernas juntas e com cuidado com o equilíbrio.
c Pular com apenas uma das pernas só e com saltos bem longos. 
d Não usar os braços para segurar o saco e sim para equilibrar. 

04. Em qual das atividades o participante utiliza mais força?

a Surfe.
b Basquete.
c Futsal.
d Judô.

GABARITO
01 Brincadeira.

02 Brincadeira.

03 b

04 d

3º, 4º e 5º ano

Conhecimentos sobre o corpo
          Nós humanos temos 5 sentidos que nos facilitam a vida,  a prática de esportes e determinadas
brincadeiras. São eles: a audição, o olfato, o paladar, o tato e a visão.

A audição é capacidade de perceber sons, é possível graças à orelha humana.
O olfato está relacionado com a capacidade de perceber cheiros. Essa percepção é possível graças ao

nariz. 
O paladar,  juntamente  ao  olfato,  é  responsável  por  garantir  a  percepção  do  sabor  e  textura  dos

alimentos. A boca é o local onde esse sentido é percebido.

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/paladar.htm


O tato é responsável por perceber vibrações, além de perceber a dor e as diferenças de temperatura.
Diferentemente  dos  outros  sentidos,  ele  não  está  localizado  em  um único  local,  pois  está  presente  em
praticamente todas as regiões do corpo, principalmente na pele.

A visão é captada pelos nossos olhos e nos permite enxergar tudo e todos ao nosso redor.
Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/os-cinco-sentidos.htm>. Acesso em 03/10/2020.

01.  Na  brincadeira  de  dança  das  cadeiras,  quais  os  principais  sentidos  envolvidos  para  se  vencer  a
brincadeira?
a) Olfato e visão.
b) Audição e visão. 
c) Visão e paladar.
d) Tato e audição.

02. O professor de Educação Física Carlos Henrique, realizou uma brincadeira com sua turma do 4º Ano.
Nesta brincadeira, os alunos deveriam estar de olhos vendados e tentar identificar num grupo de 4 bolas de
esportes diferentes, qual era a bola de basquete. Nesta brincadeira, qual dos sentidos é mais importante?
a) Visão.
b) Tato.
c) Audição.
d) Olfato.

Danças Regionais
       As danças são importantes em nossa cultura.  Nosso folclore,  possui  diversas danças regionais  que
representam a cultura de uma região do país.

    O Brasil é um país muito rico culturalmente, tradicional em festas culturais, transformadas em grandes
espetáculos e alegres folias. O Carnaval é a maior festa popular do mundo e é celebrado de diferentes formas,
dependendo da região do Brasil. E algumas danças regionais típicas brasileiras são tão tradicionais quanto o
próprio carnaval. Vem conferir com a gente!
Norte
       A região Norte possui muitas danças regionais típicas, a maioria baseada na cultura indígena. É o caso da
Dança do Carimbó.

 Também chamado de Pau e Corda, Samba de roda do Marajó e Baião típico de Marajó, a dança do
carimbó é realizada em pares e marcada por movimentos giratórios.

 O Carimbó é uma manifestação musical típica do Pará. De origem indígena, essa dança também possui
influências da cultura negra e portuguesa. Seu nome significa, em tupi, o tambor feito do tronco da árvore. É
esse o instrumento musical mais comum nessa manifestação cultural.

Disponível em:  < https://blog.bemglo.com/dancas-regionais-encantadoras-brasil/>. Acesso em 29/10/2020

03. Qual é o principal instrumento do Carimbó?
a) Pandeiro.
b) Tambor.
c) Atabaque.
d) Surdo.

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/visao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/tato.htm


04. De acordo com o texto, qual é o principal movimento do Carimbó?

   a) Movimentos giratórios.
   b) Movimentos de saltos.
   c) Batida de palmas.
   d) Entrelace entre os pares.

Práticas de Aventura – Slackline
O Slackline é uma atividade física executada em uma fita estreita e flexível de nylon ou de poliéster,

presa em dois pontos fixos, onde são realizados movimentos em cima dela, esses movimentos podem ser
estáticos ou dinâmicos. É um esporte considerado completo pois exige resistência física, consciência corporal
e concentração. Além disso, sua prática contribui para aperfeiçoamento de outros esportes como a corrida, a
escalada, o skate e o surf.

O Slackline teve origem na década de 1980 nos EUA. É conhecido também como corda bamba e o seu
significado é linha folgada e por muitas vezes é comparado ao cabo de aço por artistas circenses. Este esporte
não  foi  muito  explorado aqui  no  Brasil  no  início,  mas  sua tendência  ganhou  forças  em 2010 nas  praias
brasileiras com surgimento de centros de treinamento e aprendizado de Slackline.

Os principais objetivos do Slackline são:  a busca por harmonia corporal,  a busca por harmonia da
mente, manter o equilíbrio fazendo o percurso completo sobre a fita e treinar o corpo através do equilíbrio e
da concentração.

Disponível em:  < https://blogeducacaofisica.com.br/tudo-sobre-o-slackline/>. Acesso em 29/10/2020

05. De acordo com o texto, a prática do Slackline auxilia em quais outros esportes?
a) Judô, Futebol e Natação.
b) Equitação, Esgrima e Handebol.
c) Surf, Corrida e Basquete.
d) Escalada, Skate e Surf.

06. De acordo com o texto, quais destes são objetivos do slackline?
a) Emagrecimento, melhora de força nos braços e harmonia espiritual.
b) Harmonia espiritual, ganho de músculos e melhora de concentração. 
c) Harmonia corporal, harmonia da mente, trabalhar equilíbrio e concentração.
d) Resistência de pernas, descontração e melhora espiritual.



GABARITO
01 b

02 b

03 b

04 a

05 d

06 c

6º e 7º ano

Handebol
Os  esportes  podem  ser  divididos  em  grupos  de  acordo  com  a  sua  natureza:  esportes  de  marca,

esportes de precisão, esportes de campo e taco, esporte de invasão, esportes de oposição e esportes de rede. 
O handebol é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. A bola do handebol é feita

de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior, sendo assim, para homens ela tem 58,4
cm de circunferência e massa de 453,6 gramas. Já para mulheres, ela tem 56,4 cm de circunferência e massa
de 368,5 gramas.

O handebol foi criado pelo atleta e professor de Educação Física alemão Karl Schelenz. O esporte é
executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no início o handebol era um jogo exclusivo
para mulheres. Mais tarde e com sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os
sexos.
            O objetivo do handebol é fazer gols. Portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a
habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final.  Os principais Fundamentos Técnicos do
Handebol são: a empunhadura, a recepção, o passe, o arremesso, o drible e a finta. Quando a bola está na
mão do jogador, ele pode dar até três passos até arremessá-la para outro. Isso também vale para o tempo, ou
seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos durante 3 segundos, isso faz com que o handebol seja
um jogo bem dinâmico.

As faltas são cometidas quando há toque de bola com os pés ou outras partes do corpo. Também é
considerado falta se um jogador tentar arrancar a bola das mãos de outro, além disso, e dependendo da
gravidade da agressão entre jogadores, ocorre falta. Assim, empurrões, chutes, cotoveladas, são consideradas
faltas. Como no futebol, há o cartão amarelo e vermelho dado pelo árbitro. O cartão vermelho é dado pelo
árbitro quando o jogador comete uma falta mais grave. Por recebê-lo, ele está fora do jogo e a equipe fica
com um jogador a menos durante dois minutos, após esse tempo, outro jogador pode entrar na quadra. O
cartão vermelho indica, portanto, a expulsão do jogador.

As principais posições do Handebol são: goleiro, pontas, armador e pivô. 



01. De acordo com o texto, o que favorece o resultado final no Handebol? 
a) Garra e firulas.
b) Força e defesa.
c) Habilidade e rapidez.
d) Dribles e ousadia.

02. De acordo com os conhecimentos apresentados pelo texto, marque a alternativa correta. 
a) A quadra de Handebol mede 30 por 25 metros.
b) O Handebol inicialmente era disputado somente por mulheres.
c) No handebol, não existe o cartão vermelho.
d) O jogador de defesa do Handebol é chamado de Líbero.

Ginástica
A ginástica é um esporte que se divide em três modalidades: artística, de trampolim e rítmica. Suas

origens remetem às sociedades da Grécia Antiga. Os gregos tinham como hábito a prática de exercícios para
manter o corpo em forma, na preparação para diversos outros esportes e até no treinamento militar. Ao
longo dos anos, os praticantes foram incorporando o uso de aparelhos aos treinos.

Durante os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, a ginástica artística era disputada apenas por
homens. Ao longo dos anos 1920, houve uma evolução dos aparelhos individuais, sendo que, nos Jogos de
1924,  começaram  as  competições  por  equipe.  Somente  em  1928,  em  Amsterdã,  as  mulheres  puderam
participar de uma disputa em times. A competição individual feminina com o uso de aparelhos só teve início
em Helsinque, em 1952.

Atualmente,  o programa de ginástica artística masculina inclui  eventos de solo,  salto,  barras fixas,
barras paralelas, cavalo com alças e argolas. Já as mulheres competem no solo, salto, barras assimétricas e
trave de equilíbrio.

Na Ginástica Rítmica, durante os torneios, as atletas combinam movimentos e dança. Na competição
individual, cada participante apresenta uma rotina em solo com um dos cinco elementos: corda, bola, arco,
fita e maças. Nas provas por equipe, cinco atletas se apresentam duas vezes com os objetos.

Disponível em: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/1063-a-ginastica-e-suas-tres-
modalidades-olimpicas>. Acesso em 31/10/2020

03. De acordo com o texto, como era uma das formas de utilização da ginástica?
a) A Ginástica era utilizada como treinamento militar
b) A Ginástica era utilizada como recuperação de lesões 
c) A Ginástica era utilizada como espetáculos circenses 
d) A Ginástica era utilizada como meio de modelar o corpo

04. Qual a principal característica da Ginástica Rítmica?
a) Aparelhos como argolas e cavalos com alças.
b) Aparelhos como a cama elástica. 
c) Exercícios que exigem força de membros inferiores.
d)A combinação entre movimentos e dança.



Saúde
         Realizar exercícios físicos é indicado para todos indivíduos. No entanto, não são todas as pessoas que
conseguem  seguir  essas  recomendações  —  fato  que  pode  levar  ao  sedentarismo  e  comprometer,
significativamente, a saúde.

Ao que tudo indica, esse cenário tem se agravado por conta do avanço da tecnologia em nosso dia a
dia. Serviços de streaming, jogos eletrônicos e smartphones fazem com que as pessoas passem mais tempo
conectadas ao universo on-line, deixando de lado as práticas esportivas ou qualquer outra atividade capaz de
manter o corpo em movimento.

De acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, em 2018, um em cada quatro
adultos  apresenta  características  de  sedentarismo.  Já  outra pesquisa,  elaborada  no  mesmo  ano  pelo
Ministério da Saúde, indica que a maioria das doenças que mais matam no país são originárias de um estilo de
vida nada saudável.

O uso de medicamentos, a má alimentação, o excesso de trabalho e a falta de exercícios físicos são
alguns  dos  fatores  que  influenciam  o  índice  de  morte  causada  por  doenças  entre  os  brasileiros.
Das complicações, podemos destacar o câncer, os problemas cardiovasculares, doenças respiratórias e demais
condições que afetam o fígado.

Em um primeiro momento,  o  estilo de vida sedentário  pode até  parecer  inofensivo,  mas ele  é  o
principal  causador  da obesidade — que,  consequentemente,  está relacionada ao surgimento de doenças
crônicas, sendo a hipertensão arterial, o colesterol alto, a osteoporose e a diabetes bons exemplos delas. Fora
isso, os grandes índices de gordura também fazem com que o corpo permaneça em constante estado pré-
inflamatório, produzindo, assim, determinadas citocinas capazes de inibir a ação dos receptores de insulina,
localizados nos tecidos-alvo. Como resultado, o organismo sofre um quadro de resistência à insulina, o que
causa a temida diabetes do tipo II.

Disponível em:  < https://beecorp.com.br/blog/beneficios-da-atividade-fisica/ >. Acesso em 31/10/2020

05. De acordo com o texto, atualmente, o que tem levado ao aumento do número de sedentários?
a) O avanço da tecnologia. 
b) Aumento do número de academias. 
c) O surgimento dos produtos naturais. 
d) A má alimentação.
06. De acordo com o texto, o que faz o corpo apresentar um estado pré-inflamatório e desenvolver doenças
como o diabetes tipo II?
a) Pouco stress.
b) O uso de pouca tecnologia. 
c) O excesso de atividade física. 
d) O acúmulo de gordura excessivo.

GABARITO
01 c

02 b

03 a

04 d

05 a

06 d

https://beecorp.com.br/blog/dor-de-cabeca-no-trabalho/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/pesquisa-realizada-pelo-ministerio-da-saude-aponta-as-5-doencas-que-mais-matam-no-brasil,fcc9301709785b3a372cb8156d5fa73emtntk2fm.html
https://saude.abril.com.br/medicina/10-grandes-ameacas-a-saude-em-2019-segundo-a-oms/


8º e 9º ano

Esportes de Aventura –   Skate     
O Skate é um esporte radical muito praticado atualmente. Consiste em realizar manobras deslizando

sobre o solo (com ou sem obstáculos) equilibrando-se sobre o skate. O  skate é uma prancha (shape) que
possui dois eixos (trucks), rolamentos e quatro pequenas rodas.

Mais do que um esporte, o skate tornou-se um estilo de vida. Os skatistas usam roupas características,
tem suas próprias gírias e costumes.

O  skate surgiu na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60. Foi inventado por alguns surfistas, como
uma brincadeira para um dia no qual não havia ondas no mar. Eles utilizaram rodinhas de patins. Já em 1965
foram fabricados os primeiros  skates e realizados os primeiros campeonatos.  Mas o esporte só ganhou o
mundo nos anos 90, quando o norte-americano Tony Hawk realizou uma revolução com seus aéreos e flips.
Tony Hawk é considerado, até hoje, o maior skatista de todos os tempos.

O skate é praticado pelas ruas do mundo todo, ou em lugares específicos, como os skate parks. É 
essencial a utilização de equipamentos de segurança como o capacete, joelheira e cotoveleira para o mínimo 
de proteção em caso de quedas.
Existem as seguintes modalidades para a prática do skate:
Freestyle – manobras feitas em sequência, no chão.
Down Hill – descida de ladeiras na maior velocidade possível.
Downhill Slide – descida de ladeiras em alta velocidade, realizando manobras de derrapagem.
Vertical - é praticada em pista, e pode ser subdividida em outras modalidades, variando sempre as condições
da pista. As manobras podem ser aéreas ou deslizando pela borda metálica da pista.
Street Style (skate de rua) – na modalidade mais praticada em todo o mundo, os bancos, corrimões, escadas
das ruas das cidades são utilizados como obstáculos para o skate.
Mini-rampas – praticado em rampa que mistura os estilos Street e Vertical (paredes pouco inclinadas).

Nas competições, só existem duas categorias: a Street (circuito com obstáculos) e a Half Pipe (rampa
em formato de “U”). As manobras são avaliadas por juízes que atribuem notas considerando a dificuldade e a
desenvoltura das manobras realizadas.

Geralmente as competições duram dois dias, sendo que no primeiro dia acontece a fase classificatória
e no segundo, os melhores skatistas têm duas chances de realizar suas manobras. Aquele que somar mais
pontos na mesma volta vence.

A partir  dos  anos 90,  os  brasileiros  têm tido destaque  internacional  nas  competições.  O primeiro
grande  destaque  foi  Bob  Burnquist.  Atualmente,  o  skatista  brasileiro  de  maior  destaque  é  Sandro
"Mineirinho" Dias, tetracampeão mundial de skate vertical (2003, 2004, 2005 e 2006).

Disponível em: < https://www.infoescola.com/esportes-radicais/skate/>. Acesso em 01/11/2020
01. Quais são os equipamentos de segurança do skate?
a) Capacete, cotoveleira e joelheira.
b) Tornozeleira, joelheira e cinturão. 
c) Caneleira, ombreira e capacete.
d) Capacete, joelheira e munhequeira.



02. De acordo com o texto, qual a modalidade de disputa do skate mais praticada em todo o Mundo?
a) Street Style.                     
c) Down Hill.
b) Vertical.                           
d) Mini rampa. 

Capoeira
A capoeira talvez seja a expressão do que há de mais brasileiro em termos de atividade física, já que se

trata de uma luta criada no Brasil por escravos de origem africana. Isso é tão significativo que no exterior a
capoeira é conhecida como “brazilian martial art”, ou arte marcial brasileira. Por ser praticada em grupo e
acompanhada de música constante que impõe ritmo aos movimentos, muitas pessoas a confundem com um
jogo ou algum tipo de dança, mas como já disse Mestre Pastinha: “Capoeira Angola é, antes de tudo, luta, e
luta violenta”.

O termo capoeira significa “o mato que nasce depois do desmatamento”, provavelmente porque era
praticada entre esses matos, com os lutadores próximos ao chão, para não serem descobertos pelos seus
senhores.  É  preciso  dizer  que  nessa  época  a  capoeira  era  uma  prática  proibida,  pois  com  os  escravos
treinando sua forma de defesa pessoal, poderiam trazer problemas para aqueles que se consideravam seus
“donos”. No entanto, ainda que proibida, a capoeira nunca deixou de ser praticada e ensinada.

Em sua forma original, como já mencionado, a capoeira era uma luta lenta jogada muito próxima ao
chão, muito diferente daquela capoeira que é ensinada em academias ou jogada nas praias do Rio de Janeiro:
a capoeira regional. Foi em meados do século XX que houve essa ruptura, resultando na prática da capoeira
angola praticamente restrita aos guetos baianos. 

A capoeira regional apresenta movimentos mais acrobáticos, é jogada em pé e tem regras específicas,
elemento característico de um esporte. Outra diferença importante entre esses dois tipos de capoeira é o
modo como um membro se torna mestre: na capoeira regional, conforme os praticantes vão desenvolvendo
melhor  suas  habilidades,  aprendendo  golpes  diferentes  e  pensando  sobre  esses  golpes,  eles  vão  sendo
graduados  por  meio  de  um cordão,  em  que  cada  cor  representa  um estágio  em  que  o  praticante  está
classificado, assim ele vai adquirindo novos cordões até se tornar um mestre. 

Na capoeira angola o processo é bastante diferente: após muitos anos de prática e de dedicação ao
mestre e à capoeira, o praticante recebe do mestre um lenço, que representa que esse discípulo está pronto
para ser mestre. Assim, na capoeira angola, a formação do mestre depende exclusivamente da vontade do
mestre que ensina.

Outra característica importante da capoeira é a música. A música é sempre tocada por membros da
roda que se revezam, e é acompanhada de uma regra fundamental: os membros da roda sempre precisam
responder ao canto, também chamado de ladainha. As ladainhas são acompanhadas pelo toque de alguns
instrumentos: pandeiro, atabaque, caxixi, agogô e reco-reco.

Talvez, o mais interessante das ladainhas sejam as suas letras que remetem ao cotidiano dos escravos,
ao momento da roda de capoeira, aos deuses do candomblé (religião de origem africana) e do catolicismo, e à
relação entre homem e mulher. Seguem alguns exemplos:

•“Eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou/A manteiga não é minha/A manteiga é de ioiô”
(ladainha de cotidiano, lembrando dos escravos que trabalhavam na cozinha);

•“Oi  sim  sim  sim/  Oi  não  não  não”  (ladainha  de  roda,  cantada  para  quando  a  luta  está  empatada);
•“Salomé, Salomé/ Eu já vi homem barbado apanhar de mulher” (ladainha de roda, cantada para quando tem
algum homem perdendo de uma mulher);

•“Sai sai Catarina/ Saia do mar venha ver Idalina” (ladainha religiosa em homenagem a Iemanjá);
Percebe-se,  então,  que  a  capoeira  é  muito  mais  do  que  uma  simples  atividade  física:  ela  é  um

elemento definidor de identidade brasileira. Ela agrega religiosidade, movimento corporal, música e história,
tudo isso em uma única prática. Por isso, quando seu professor for ensinar capoeira à sua turma, cobre que
ele  não  ensine  apenas  os  movimentos,  mas  que  ele  também  aborde  o  contexto  cultural  em que  esses
movimentos estão envoltos, assim sua aula será muito mais completa.



E para terminar o texto, a ladainha com a qual as rodas de capoeira terminam:
“Adeus, adeus/ Boa viagem/ Eu vou-me embora/ Boa viagem/ Eu vou com Deus/
E Nossa Senhora”.

Disponível em: < https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/capoeira.htm>. Acesso em 01/11/2020

03. Como é conhecida a Capoeira fora do Brasil?
a) Luta rasteira.
b) Luta dançante.
c) Rabo de arraia.
d) Brazilian martial art.

04. Como é possível se tornar mestra na Capoeira de Angola?
a) Quando muda de cordão depois de adquirir muitas experiências. 
b) Ao receber 10 graduações. 
c) Ao ganhar mais de 50 lutas.
d) Ao receber um lenço do seu mestre.

Sexualidade – A luta feminina no esporte

       O  simples  fato  de  ser  mulher  é  um desafio  muito  grande  na  sociedade  contemporânea.  Poucas
oportunidades  no  mercado  de  trabalho,  cargos  e  salários  desiguais  aos  dos  homens,  falta  de  respeito,
violência, feminicídio, assédio, entre tantas outras dificuldades, fazem parte da vida das mulheres até hoje.

Apesar de uma consciência desses problemas e de ações para mudá-las, muito ainda tem que ser feito
para  a  igualdade  de  gênero  ser  alcançada  de  fato.  No  esporte,  essas  diferenças  podem  ser  facilmente
observadas. Antigamente, a maior parte das modalidades era composta apenas por times masculinos, como
futebol, por exemplo, já que era considerado um esporte “de homem”.  Mais próximo da atualidade, a própria
lei no Brasil, no período em que os militares estiveram no poder, determinava que esportes como o jiu-jitsu,
futebol, entre outros eram proibidos para mulheres. 

Em 1965,  o  Conselho Nacional  de  Desportos  decidiu  que não era permitida a prática de lutas  de
qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo-aquático, pólo, rugby, hanterofilismo e
baseball”. Com o passar dos anos, essa exclusão de gênero para determinados esportes foi se extinguindo a
partir  do momento que  as  próprias  mulheres  passaram a  inserir-se  nesse  meio,  mesmo com os  olhares
“tortos” dos homens e até mesmo de outras mulheres que passaram a concordar forçosamente com aquela
realidade restritiva.

Mesmo com os avanços, a maior parte dos atletas sempre foi homem. Além disso, os salários pagos e o
reconhecimento das  atletas  femininas  em comparação  com os  atletas  masculinos  ainda deixam muito  a
desejar, o que aponta um resquício de preconceito dos tempos passados. Isso ainda se aplica em diferentes
esportes,  como  futebol,  vôlei,  tênis,  natação,  entre  outros.  Números  conseguem  expressar  isso  mais
facilmente: a média salarial  das jogadoras que compõem os elencos dos principais times do Campeonato
Brasileiro gira em torno de R$ 1.880,00. Já o salário do jogador Neymar Jr. é cerca de 75 vezes maior do que a
soma do salário de 100 atletas juntas. Além disso, o preço para assistir a esses jogos nos estádios também é



bem diferente para os gêneros. Nas Olimpíadas, as entradas para a final de vôlei feminino custavam entre R$
260,00 e R$ 900,00, enquanto as da final da competição masculina custavam entre R$ 350,00 e R$ 1.200,00.

Apesar dessa realidade, a história da luta feminina pela representatividade no esporte é belíssima e
podemos destacar algumas das personagens principais nesse cenário. 

Com a indignação cada vez mais presente entre o público feminino que tinha vontade de crescer no
esporte,  cada  país  e  modalidade  tiveram  suas  heroínas  que  ajudaram  para  o  avanço  da  aceitabilidade
feminina nesse universo tão masculino. Nas Olimpíadas, maior palco esportivo do mundo, podemos destacar
com orgulho a atuação da francesa Alice Melliat. No ano de 1900 ela, acompanhada de mais 10 mulheres, foi
até Paris para participar da primeira edição dos Jogos Olímpicos da era Moderna. Ela reivindicou junto ao COI
(Comitê Olímpico Internacional) a permissão da entrada das mulheres em diversas modalidades, pedido esse
que foi acatado de forma não oficial.

No  ano  de  1928,  o  COI  decidiu  aprovar  a  inclusão  de  provas  de  atletismo para  as  mulheres  nas
Olimpíadas. Porém, nessa época, as mulheres ainda eram muito subestimadas no esporte e acreditava-se que
elas não eram capazes de correr grandes distâncias, sendo então restritas às modalidades de curta distância.
Por conta disso,  muitas outras  mulheres passaram a protestar  contra esse pré-julgamento,  desafiando as
regras  ao  participarem de provas  que até  então  eram exclusivamente masculinas,  como por  exemplo,  a
Maratona de Boston, São Silvestre, entre outras, derrubando a ideia de que as mulheres eram frágeis para
longas distâncias. Somente em 1936 que o COI reconheceu as mulheres como atletas olímpicas, mas somente
em 1984, a presença de mulheres em corridas de longa distância foi concretizada. Ainda assim, as mulheres só
passaram a ter direito de participar de todas as modalidades olímpicas em 2012.

Nos jogos olímpicos de Los Angeles,  em 1984,  ano em que ocorreu a primeira maratona olímpica
feminina  da  história  dos  jogos,  Gabrielle  Andersen  protagonizou  uma  das  cenas  mais  impactantes  e
emocionantes do esporte. Por conta do forte calor, ela cruzou a linha de chegada com câimbras, exausta, mas
sem desistir nem um segundo, sendo mais um grande estímulo para as mulheres na época.

No Brasil, também temos uma personalidade de destaque que influenciou as esportistas brasileiras.
Maria Lenk, com apenas 17 anos, em 1932, foi a primeira brasileira a participar de uma Olimpíada, o que foi
um grande incentivo para outras mulheres iniciarem suas carreiras desportivas. Marta Vieira da Silva também
é uma brasileira  de destaque internacional  por conta do seu talento no futebol  feminino.  Entrou para o
futebol profissional em 2000 e é considerada uma das melhores jogadoras de futebol do mundo.

Além da carreira olímpica,  outros  esportes não olímpicos  também tiveram personagens  femininas
importantes para a igualdade de gênero. 

Disponível em: <https://atletasnow.com/mulheres-no-esporte-conheca-suas-trajetorias-e-conquistas/>. Acesso em 20/10/2020

05.  De  acordo  com  o  texto,  quais  os  maiores  problemas  enfrentados  pelas  mulheres  atualmente  na
sociedade?
a) Dificuldade de acesso ao estudo e impostos mais caros.
b) Falta de benefícios e excesso de cuidados.
c) Desigualdades salariais, assédio e violência.
d) Violência e número reduzido de mulheres na sociedade.



06. Qual foi a importância histórica da olimpíada de 2012 para as mulheres no esporte?
a) Foi o ano no qual as mulheres conquistaram mais medalhas que os homens.
b) Foi o primeiro ano no qual as mulheres puderam participar de todas as modalidades.
c) Foi o primeiro ano no qual as mulheres puderam jogar futebol
d) Foi nesta olimpíada que uma mulher fez um tempo de corrida melhor que o campeão masculino.

GABARITO
01 a

02 a

03 d

04 d

05 c

06 b
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