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Gabriel Borges e Mayana Fontenele

Através do método Pilates, o profes-
sor Bruno Marques desenvolve, desde 
maio de 2013, práticas de alongamento, 
concentração, coordenação, equilíbrio, 
fortalecimento muscular e respiração, 
com o intuito de orientar à prática cor-
reta do método e melhorar a qualidade 
de vida dos praticantes. A ideia surgiu 
com duas amigas fisioterapeutas, após 
visualizarem fotos de uma professora 
que transferiu suas aulas do estúdio 
para a praia. Inicialmente foram convi-
dados familiares e amigos. Com o tem-
po, o projeto tornou-se cada vez maior, 
o que gerou um crescimento no núme-
ro de alunos.

O projeto é direcionado para todo 
tipo de público, desde turistas, prati-

cantes regulares, professores de Pilates 
até pessoas que nunca praticaram aulas 
que envolvam o método, não recomen-
dado apenas a gestantes e pessoas com 
patologias específicas como artroses e 
lombalgias. Estas pessoas necessitam 
de aulas personalizadas, exercícios es-
pecíficos para tratamento. Já o projeto 
atua somente com aulas em grupo.

“O Projeto BEACH PILATES surgiu 
com a ideia de proporcionar o bem-es-
tar de um jeito diferente e acessível a 
todos e esclarecer a população sobre os 
princípios e a importância da atividade 
na melhoria da qualidade de vida”, afir-
ma o prof. Bruno Marques. Para Maria 
das Dores, turista de Brasília, a ideia 
de se fazerem as aulas na praia é muito 
boa. Ela conheceu o projeto através da 
sua sobrinha, que já pratica semanal-

mente. As aulas são gratuitas e ocor-
rem aos sábados às 07h da manhã ou 
às 16h30 da tarde. O horário da aula é 
divulgado no grupo do Facebook sem-
pre às quintas à noite. 

SOB
PRESSÃO

Pilates na orla 
atrai grande 
público  
Foto: Debora Tomasi

Pilates para todos
Aula de Pilates é realizada semanalmente de forma gratuita. Qualquer 
pessoa que não tenha restrições médicas pode ter livre acesso às aulas.

Mais informações
Projeto Beach Pilates
Aterro da Praia de Iracema (Ponto 
de encontro próximo ao sinal da rua 
Carlos Vasconcelos)

Quando: Pode ser às 07hs da 
manhã ou 16h30.

Valor: Gratuito
Trajes: Roupa de ginástica e toalha
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As mulheres 
firmam seu 
lugar no 
esporte

Camila Mathias e Matheus Facundo

Ao longo da nossa história, as mulheres 
sofreram preconceitos de toda espécie. 
Durante vários anos, não puderam vo-
tar, trabalhar ou estudar. Com o tempo 
ganharam um dia reconhecido mun-
dialmente após um incêndio criminoso 
carbonizar diversas manifestantes duran-
te um protesto ocorrido em 8 de março de 
1857. Só depois dessa fatalidade as mulhe-
res conquistaram visibilidade, voz e seus 
direitos garantidos.

No âmbito esportivo, mulheres que 
desejavam participar de qualquer compe-
tição eram barradas, pois eram julgadas 
como inferiores fisicamente, definidas 
como “sexo frágil”. Mas, essa realidade, 
aos poucos, foi mudando. No ano de 1722, 
a lutadora Britânica Elizabeth Wilkinson 
foi a primeira a entrar em um ringue de 
boxe. Em 1804, Alicia Meynell compe-
tiu pela primeira vez em uma corrida 
de quatro quilômetros em Nova York. 
Em 1898, Lizzie Arlington torna-se a 
primeira mulher a assinar um contrato 
profissional de beisebol.

Uma mulher de presença marcante 
no cenário esportivo nacional é a jorna-
lista e ex-boryboarder, ganhadora de cin-
co campeonatos nacionais e quatro mun-
diais, Glenda Kozlowski.  Ela já fez parte 
das mais diversas coberturas nacionais 
e internacionais de eventos esportivos, 

O mundo do esporte não é exclusivo para os 
homens. Atualmente, seja falando, praticando e 
desempenhando alguma função relacionada aos 
esportes, as mulheres se tornam reconhecidas 
publicamente e firmam seu lugar nessa área

como Copas do Mundo e Olimpíadas. 
Atualmente, comanda o programa te-
levisivo Esporte Espetacular ao lado 
de Ivan Moré, além de já ter apresen-
tado outros, como Hipertensão e Glo-
bo Esporte.

Conforme o Comitê Olímpico Inter-
nacional e o Comitê Olímpico Brasileiro 
(2006), a participação das mulheres nos 
Jogos Olímpicos está crescendo gradati-
vamente. No ano de 1900, em Paris, dos 
997 participantes das Olimpíadas somen-
te 22 eram mulheres. Já em 2004, na cida-
de de Atenas, 4.329 dos 10.625 inscritos 
eram do sexo feminino. Em 1972 veio 
uma mudança que quebrou os paradig-
mas da época, com a determinação, pelo 
Congresso dos Estados Unidos, que pu-
nia todo tipo de discriminação no es-
porte feminino.

Superação

A estudante de Jornalismo Marina Freire, 
22 anos, estagiou cerca de seis meses na 
edição cearense do programa Globo Es-
porte. Ela comenta que sempre quis tra-
balhar nesse meio. “Eu sempre gostei de 
esporte, em especial, o futebol. Quero me 
transformar em uma excelente profissional 
e, quem sabe, ser apresentadora de progra-
mas esportivos”. Para ela, a realidade femi-
nina nesse meio está mudando. “Apesar 
de os homens ainda serem maioria nessa 
área, eu acredito que as mulheres chega-

Josiane Teixeira, 18 anos, uma das inte-
grantes da seleção de volêi da Unifor. 
Foto: Carlos Sanches

Reunião de pauta do Unifor Esportes, 
conduzida por Raquel Seurat. 
Foto: Thais Mesquita
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ram para ficar. A cada ano, elas têm 
ganhado mais espaço em reportagens, 
apresentações e até como comentaris-
tas, dando suas opiniões e sendo res-
peitadas”, conta.

A também aluna do curso de Jor-
nalismo Raquel Seurat, 21 anos, é 
bolsista responsável pelo programa 
Unifor Esportes, da TV Unifor. Ela 
diz que, desde pequena, pratica es-
porte e que sempre teve o costume de 
pesquisar sobre as mais diversas mo-
dalidades na área. “Quando você já 
entra no mercado com disposição de 
auxiliar e também aprender, dificil-
mente você vai ter problemas, sendo 
homem ou mulher”.

Josiane Teixeira, 17 anos, é aluna 
do curso de Engenheira Civil e joga 
volêi desde os 10 anos de idade. Atu-

Sprint

Matheus Facundo

17ª edição dos Jogos Pan-
Americanos
A 17ª edição dos Jogos Pan-A-
mericanos ocorre de 10 a 26 de 
julho na cidade de Toronto (Ca-
nadá). Seis mil atletas dos 41 
Comitês Olímpicos Nacionais 
das Américas participam do 
evento. Com 36 modalidades 
esportivas, o primeiro esporte a 
ser disputado é o polo aquático. É a terceira vez que o Canadá sedia 
o Pan. A cidade de Winnipeg acolheu as edições de 1967 e 1999.

Campeonato Mundial de Esportes 
Aquáticos de 2015
De 17 de julho a 2 de agosto, a cidade de Kazan (Rússia) recebe a 16ª 
edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. A competição 
inclui seis modalidades: natação, maratona aquática em águas aber-
tas, saltos ornamentais, mergulho de penhasco, nado sincronizado e 
pólo aquático. É a primeira vez que a Rússia recebe um mundial de 
esportes aquáticos.

UFC 189
O brasileiro José Aldo e o irlandês Conor 
McGregor disputam o cinturão de peso 
pena do Ultimate Fighting Championship 
(UFC), no dia 11 de julho, em Las Vegas 
(EUA). De acordo com o presidente do  
torneio, Dana White, nunca se gastou tanto 
com uma luta na história do UFC. A turnê 
de divulgação já passou por oito cidades, 
localizadas em quatro países no período de doze dias. 

Copa América 
A Copa América é o principal 
torneio entre seleções de fu-
tebol realizado pela Confeder-
ação Sul-Americana de Futebol 
(CONMEBOL). A 44ª edição da 
Copa ocorre no Chile, entre os 
dias 11 de junho e 4 de julho. 
Estarão participando da com-
petição 12 seleções, das quais 
10 são membros(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) da CONMEBOL e 
duas são convidadas (Jamaica e México). 

almente, participa da seleção feminina 
de vôlei da Unifor. Para ela, o precon-
ceito diminuiu e muitas estão sendo 
reconhecidas. “A mulher evoluiu em 
todas as categorias esportivas, seja 
no vôlei, basquete, futebol e outros. 
A garra e a determinação nos tornou 
campeãs e nos trouxe respeito em 
todo o país”, acredita.

Já para o apresentador do Globo 
Esporte Fábio Pizzato, 35 anos, a reali-
dade não mudou tanto assim. “O pre-
conceito diminuiu muito, mas ainda 
existe. Estamos trabalhando em um 
universo extremamente masculino. 
Para elas, falta mergulhar um pouco 
mais no esporte e encarar essa realida-
de de serem vistas com desconfiança”, 
afirma, enfatizando que as mulheres 
têm talento “de sobra”.

Treino da seleção feminina 
de volêi da Unifor. 

Foto: Carlos Sanches
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O uso de 
ciclovias e 
ciclofaixas na 
Capital

Capital cearense possui a maior extensão de 
faixas para bicicletas do Nordeste. Muitas obras 
estão sendo realizadas, mas muitos obstáculos 
ainda existem para serem vencidos. 

Nicolas Brandolim 

Fortaleza possui hoje 75 km de ciclovias 
(vias separadas das faixas dos carros, im-
pedindo o contato com eles) e 11 km de 
ciclofaixas (faixas pintadas ao lado dos 
corredores para os automotores). Ape-
sar de ter o maior número de ciclovias e 
ciclofaixas do Nordeste, a Cidade possui 
muitos problemas para serem solucio-
nados, principalmente nas ciclovias, que 
abrangem desde a periferia até o centro 
da cidade. Má execução de projetos, a 
não manutenção das vias, buracos, lixo e 
ausência de faixas sinalizadoras, aliados à 
irresponsabilidade de motoristas, trazem 
transtornos para quem quer andar de bi-
cicleta em muitos pontos da Capital.

O ano de 2014 está aquecido de no-
tícias relacionadas à utilização de bici-

cletas na Cidade. Desde o ano passado, 
muitas reivindicações, principalmente 
provenientes de redes sociais e de mo-
vimentos sociais, têm gerado protestos 
pela melhoria das condições cicloviárias 
no Município.

A Prefeitura assinou, no final de ju-
lho, o Plano Diretor Cicloviário Inte-
grado de Fortaleza (PCDI). O objetivo 
do Plano é trazer mais instrumentos 
e infraestrutura para a utilização dos 
meios de transportes não motorizados, 
incentivando o uso deles, trazendo saú-
de e lazer para a população. Para início 
de projeto, a Prefeitura pretende insta-
lar novas sinalizações e ciclofaixas em 
pontos estratégicos de maior fluxo de 
bicicletas. 

A primeira etapa das obras, que estão 
no Plano com 16 km iniciais de ciclofai-

Alguns dos obstáculos 
enfrentados na cidade. 

Foto: Levi Nogueira 
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O Jornal Sob Pressão ganhou uma 
plataforma digital de leitura. Agora o 
curso de Jornalismo da Unifor 
disponibiliza ao aluno uma nova 
ferramenta de produção jornalística.
Essa é a oportunidade perfeita de se 
informar de maneira interativa, 
prática e dinâmica. 
Sob Pressão Plus: Se antes era bom, 
imagina agora.

O conteúdo é
sempre novo.
Agora a forma
também.

Cada vez que for feita alguma atualização você
receberá um aviso no aplicativo.

O conteúdo é
sempre novo.
Agora a forma
também.

Faixas apagadas e automóveis parados em cima 
das vias dos ciclistas.  

Foto: Levi Nogueira 

xas até o final do ano, foi entregue dia 
22 de setembro com o prolongamento 
de um trecho na Avenida Dom Luís, to-
talizando 3,3 km de ciclofaixas na via. 
Além das faixas, foram implantados oito 
km de novas ciclovias, localizadas em 
grandes avenidas como Mister Hull e 
Bezerra de Menezes. Outras vias, como 
a José Bastos, já passam pelo processo 
de implementação das ciclovias. É um 
alívio para trabalhadores como Renato, 
que trabalha em uma loja de carros na 
avenida. “Venho todo dia de bicicleta lá 
do Itaperi, sempre fico colado nos car-
ros, mas é o único jeito de chegar ao tra-
balho. Com as obras vou me sentir mais 
seguro”, revelou.

Até o final de outubro devem ser 
inauguradas 40 estações compartilha-
das da cidade, contando com 400 bici-

cletas. As áreas de instalação inicial são: 
Centro – Praia de Iracema, Grande Al-
deota, Bezerra de Menezes – Benfica e 
Iguatemi – Unifor.

O serviço estará disponível para a 
população de 5 horas as 00 horas, du-
rante todos os dias da semana. O valor 
para o passe diário custará R$ 5, o men-
sal R$ 10 e o anual R$ 60. Para utilizar 
as bicicletas, o cidadão terá que se ca-
dastrar por telefone ou por um aplica-
tivo para celulares(que ainda está sendo 
desenvolvido) ou pelo site da Prefeitura.

Mais informações
•	 Bicicletar Fortaleza  
O site www.bicicletar.com.br está 
disponível para tirar dúvidas.



FÔLEGO  /  MAIO 20156

Futebol de botão ainda 
atrai jogadores

Mesmo na era dos videogames, o tradicional futebol de mesa ou de botão ainda reúne jogadores 
apaixonados que não trocam palhetas e botões pelos modernos controles dos jogos

Gabriel Salcedo

A pequena sala que fica no estaciona-
mento da Academia Cearense de Tênis, 
no bairro Papicu, em Fortaleza, guar-
da lembranças de uma época onde um 
grande quadro e botões faziam a alegria 
de muitos garotos: o velho e bucólico 
futebol de botão, hoje conhecido como 
futebol de mesa. Ao entrar na sala, a re-
portagem do Fôlego encontrou-se com 
dois botonistas, como são chamados 
seus praticantes: José Klerton e Rafael 

Os botonistas Rafael Moreira 
e José Klerton disputam uma 
partida de Futebol de Botão. 

Foto: Thiago Gadelha

Moreira. Mesmo com os videogames 
cada vez mais atraentes e realistas, am-
bos lutam para propagar esse esporte 
entre as novas gerações.

O futebol de mesa ou de botão, po-
pularizado na década de 1930, con-
tinua a conquistar muitos fãs e prati-
cantes no Brasil. No Ceará, o futebol de 
mesa, segundo Klerton, chegou entre 
os anos 1960 e 1970, quando era uma 
febre entre a garotada, mas também 
entre os adultos. Hoje, a Federação de 
Futebol de Mesa (Futemece) tem dez 

anos de existência e possui seis clubes 
filiados. São eles o Ceará, Fortaleza, 
Quixadá, Associação Fortaleza de Fu-
tebol de Mesa (Affume), Recife Arena e 
o Moreira Futmesa. 25 pessoas jogam o 
campeonato Cearense. 

Os campeonatos de Futebol de Mesa 
possuem competições importantes que 
lembram as competições do futebol de 
campo. Por exemplo, o Campeonato 
Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa 
do Brasil, Campeonato Brasileiro, Li-
bertadores e Mundial.

Campeonato Cearense
Segundo o presidente da Futemece, 
Rafael Moreira, há duas modalidades:  
individual e de clube. O campeonato 
cearense individual tem dez etapas 
durante o ano, começando em janeiro 
e terminando em novembro. Cada eta-
pa é dividida em grupo de seis. A pri-
meira fase do campeonato é por pon-
tos corridos (quem tiver mais vitórias 
tem mais pontos) e a segunda fase, 
“mata-mata” (dois times se enfrentam 
e o perdedor está fora da competição). 
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Manuel Moura  
 Foto: Arquivo Pessoal

“O futebol de mesa ou de botão, 
popularizado na década de 1930, 

continua a conquistar muitos fãs e 
praticantes no Brasil.” 

“Foi amor à primeira vista”

Quem lhe apresentou o futebol de botão? Você lembra a primeira vez 
que jogou?
Confesso que não lembro quem me apresentou o futebol de mesa. Como 
quase todo menino daquela época dos fins dos anos 60, tinha aproxima-
damente 8 ou 9 anos quando comecei a jogar com a criançada de forma 
lúdica e pratiquei até parar nos meus 20 e poucos anos.

F: Como surgiu o seu interesse de participar de campeonatos?
Em 2006, fui visitar a antiga Associação de Futebol de Mesa do Ceará e, 
quando vi o campo, os botões e a bola que se jogava então, foi amor à 
primeira vista. Desde então, não parei mais de jogar. Descobri que aquele 
velho jogo de criança havia se transformado num esporte de adulto e que 
era organizado no Brasil pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. 
Daí, comecei a dedicar-me nos treinamentos para algum dia participar de 
campeonatos pelo Brasil afora.
Como você se prepara para os campeonatos?
Intensifico os treinos jogando quatro vezes por semana na Federação Fu-
tebol de Mesa do Ceará (Futmece) e em casa, diariamente. Faço treinos de 
chutes a gol durante uma hora.

O que o futebol de botão significa para você?
Uma paixão que me proporciona muita satisfação, um esporte que, para 
mim, funciona como uma válvula de escape para combater uma vida tão 
estressante e violenta.

Você pretende passar essa paixão para seus filhos?
Bem, tenho dois filhos. Em 2006, o mais velho tinha 17 anos e não se inte-
ressou. Contudo, o caçula, que na época tinha 11 anos, este sim, interes-
sou-se e até hoje, com 19 anos, joga comigo e participa do campeonato 
cearense. No entanto, ele teve que interromper de jogar neste mês por ter 
viajado para Alemanha para estudar no programa Ciência sem Fronteiras, 
mas creio que, quando voltar, em fevereiro de 2016, retorne a jogar. Ou 
seja, a semente foi plantada.

Manuel Moura, 54 anos, botonista natural de Quixadá, defende desde 2006 o time 
de mesa que leva o nome da sua cidade. O botonista participa pela primeira vez de 
um campeonato em 2007 e no ano seguinte conquista seu primeiro título, intitulado 
“Adail Colares” e em 2009 sagra-se campeão Cearense. Em toda sua trajetória Manu-
el Moura possui vários títulos e grandes resultados. As principais conquistas foram: O 
campeonato cearense em 2009 e 2013, a Copa do Brasil em 2012 (série B) e alguns 
torneios de menor expressão.

Entrevista

Assim como na Fórmula 1, em cada 
etapa o campeão ganha uma pontua-
ção. No final do ano, quem tiver mais 
pontos é o campeão cearense geral. O 
campeonato de clubes é feito em uma 
data definida e a cada jogo quatro 
atletas representa o clube. Os dois que 
tiverem mais pontos fazem a final. A 
competição é bastante disputada, con-
tando inclusive com botonistas de ou-
tros estados.

Como participar
Para participar das competições é só 
ter interesse e disponibilidade para 
jogar. Quem entra já está inscrito na 
próxima etapa do Campeonato Ce-
arense. Para os novatos, a federação 
disponibiliza times e mesas para o 
treinamento. No entanto, quem tiver 
interesse em montar seu próprio time 
personalizado terá que desembolsar 
R$ 200,00, pois todo o kit com os doze 
botões e o goleiro não são feitos aqui, 
no Ceará.

Futebol de botão profissional
O botonista Rafael Moreira explica 
que as regras do futebol de mesa são 
diferente daquelas “regras” amadoras 
que jogávamos quando crianças. Cada 
equipe tem direito a doze toques con-
secutivos com no máximo três toques 
para cada botão individualmente. No 

amador não há uma quantidade espe-
cifica de toques. Em relação ao chute 
a gol, só é válido quando a bola estiver 
no campo de ataque e o jogador deve 
avisar quando for chutar. Deve aguar-
dar o adversário ajeitar o goleiro e au-
torizar a cobrança.

Os botões só poderão ser arruma-
dos em 2 situações: após marcação de 
um gol ou no tiro de meta, após chute 
a gol com aviso. Na arrumação, a de-
fesa deve respeitar a distância mínima 
de 8 cm entre seu botão e o ataque. 
No decorrer do jogo não é permitido 
o jogador usar as mãos para ajeitar o 
botão, algo muito comum nos jogos 
amadores.

As faltas, chamadas de tiro livre 
direto, acontecem quando o jogador 
acionado atingir o botão ou o goleiro 
adversário antes ou ao mesmo tempo 
que a bola e a bola tocar mesmo que 
acidentalmente na mão, palheta ou 
corpo de um jogador. Já as faltas indi-
retas acontecem quando se encerram 
os 12 toques e o jogador não chutou 
a gol. Faltas técnica: cera, conduta in-
devida etc. Nos jogos de amadores, as 
faltas sempre foram motivos de polê-
mica e divergência entre os jogadores.

Mais informações sobre as regras o 
leitor pode encontrar no site da Con-
federação Brasileira de Futebol de 
Mesa: www.cbfm.esp.br
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Slackline: 
saúde para o 
corpo e para a 
mente

Força, equilíbrio e concentração são fatores 
importantes para se praticar o exercício.

Lugares para praticar em Fortaleza

Alguns lugares em Fortaleza são pontos de encontro para os praticantes 
de Slackline. Confira:

Ravi pratica slackline no quintal 
de sua casa e na praia 

Foto: Mariana Arruda

Aterro da Praia de Iracema. 
Todos os finais de semana.
Av. Historiador Raimundo 
Girão, 800 - Praia de Iracema 
Foto: Divulgação / João Timbó

Colosso Lake Lounge, aos 
fins de semana. 
Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, 
2820 - Edson Queiroz
Foto: Blog Todo Estilo

Jornal-laboratório do Curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza (Unifor) Fundação Edson Queiroz 
- Diretora do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão: Profa. Candice Nóbrega Graziani Vieira Lima 
- Coordenador do Curso de Jornalismo: Prof. Wagner Borges - Professor orientador: Alejandro Sepúlveda - 
Projeto gráfico: Camille Vianna Diagramação: Aldeci Tomaz  e Rafaela Quevedo - Edição: Giovânia de Alencar 
e Gustavo Nery - Redação: David Nogueira, Gabriel Borges, Gustavo Nery, Matheus Facundo e Victor Lima 
- Supervisão gráfica: Francisco Roberto - Impressão: Gráfica Unifor - Tiragem: 750 exemplares

Nicolas Brandolim

O Slackline é um esporte que surgiu 
há mais de 25 anos nos Estados Uni-
dos, fruto da necessidade de uma ati-
vidade física sentida por marinheiros 
norte-americanos. A prática chegou 
ao Brasil em 1995, mas só ganhou for-
ça no cenário das praias brasileiras há 
pouco mais de cinco anos.

O esporte consiste em uma fita 
elástica esticada entre dois pontos fi-
xos (geralmente entre árvores). As 
fitas podem possuir diferentes tama-
nhos de 1 cm até 5 cm de largura. 
Quando montadas, elas ficam, em mé-
dia, 30 cm a 1 metro de distância do 
chão. Os praticantes devem andar e/
ou fazer manobras em cima das fitas, 
tentando não cair.

Ravi Souza, estudante, teve seu pri-
meiro contato com o esporte no ano 
passado e há três meses pratica toda 
semana. “Quando eu estava no Japão 
fazendo intercâmbio vi os equipa-
mentos à venda em uma loja e decidi 
comprar. Comecei a assistir vídeos na 
internet com manobras e achei legal. 
Desde que cheguei de viagem eu pra-
tico toda semana e pretendo melhorar 
meu desempenho cada vez mais.” 

Além disso, Ravi mostrou os equi-
pamentos que possui e que monta em 

sua própria residência. Ele utiliza a 
fita principal, o protetor de árvore, a 
catraca (equipamento metálico que 
regula a fita), o backup de segurança 
(para evitar um possível rompimen-
to da fita e um arremesso da catraca 
para o lado oposto) e as caneleiras, em 
razão do atrito constante das canelas 
com a fita. 

Saúde física e mental

O Slackline possui muitos bene-
fícios para quem o pratica. Além de 
atender todas as idades, o esporte traz 
vantagens significativas para a vida de 
uma pessoa. Segundo a doutora Ana 
Paula da Silva Sampaio, fisioterapeuta, 
48, o slackline possui grandes ganhos 
para a saúde, principalmente para os 
músculos, visto que para o equilíbrio 
do corpo em cima da fita, a pessoa 
precisa trabalhar dezenas de regiões 
musculares, tais como pernas, braços 
e abdômen.

Outro ganho com o exercício é a 
saúde da mente. O esporte exige ve-
locidade de reação, concentração e 
consciência dos limites do corpo. 
Além de diminuir o estresse, afinal, a 
pessoa precisa de um grande foco na-
quilo que está fazendo e se “desliga” 
dos problemas corriqueiros da rotina 
diária.


