
 

 

Práticas corporais na vida adulta 

Mediada pelo educador Maykell Araújo Carvalho, do Programa de Desenvolvimento 

Humano pelo Esporte do Centro de Práticas Esportivas da USP, a Roda de Diálogo 

sob o tema Práticas Corporais na Vida Adulta teve início com a fala da presidente 

fundadora do projeto Vida Corrida e líder comunitária do Capão Redondo, Neide 

Santos. Por meio de uma motivação pessoal, desenvolveu um movimento de corrida 

para mulheres há 16 anos no bairro e hoje já contabiliza pouco mais de 345 alunos. 

Desse total, 80% são mulheres e meninas. 

Com o lema “Transformação social com os pés e o coração”, a empreendedora social 

explanou sobre os benefícios pessoais que o projeto possibilitou para pessoas 

marginalizadas pela sociedade. Segundo ela, a corrida é um dos esportes mais 

democráticos existentes, já que atinge todas as pessoas, em qualquer fase da vida. 

“Temos casos de homossexuais, prostitutas, moradores de rua que, por meio da 

prática esportiva, se inseriram na sociedade e puderam entender que todos têm vez”. 

O projeto teve maior visibilidade depois de ganhar um prêmio oferecido pela marca 

esportiva Nike em 2009, chamado “Gamechangers”. Por ser um projeto inovador, 

sustentável e seguro para se praticar, teve o investimento da empresa norte 

americana. O objetivo do prêmio era fornecer capital para implementação em 

comunidades carentes. Eles se tornaram parceiros e por conta dessa associação, 

hoje o projeto Vida Corrida conta com aulas de Yoga, Inglês e outras atividades além 

de assistência social para adultos. 

A segunda palestra desta rodada foi apresentada pelo gerente de projetos especiais 

da Secretaria de Esportes do município de Araraquara (SP), Adalberto Grifoni. Ele 

falou sobre o Programa Academia da Saúde, desenvolvido na cidade e realizado por 

meio da parceria entre a secretaria de saúde e a secretaria de esportes. Voltado para 

adultos e terceira idade, o projeto tem como foco a prevenção e promoção da saúde 

e bem-estar dos usuários. 

Entre as atividades, hidroginástica, dança de salão, zumba, ginástica geral, yoga, 

liang gong (prática corporal que une as artes guerreiras e os antigos exercícios 

terapêuticos) entre outras, movimentam os 54 pontos onde acontecem as aulas. O 

projeto oferece ainda subsídios para tornar a vida do idoso mais rentável com oficinas 

de artesanato. 

 



 

 

De acordo com Grifoni, um dos grandes desafios de se apresentar projetos como 

esse é a força de vontade de todas as partes. “Precisamos de profissionais 

envolvidos e engajados nesse projeto. O apoio dos agentes públicos é fundamental 

para o sucesso e implementação de uma ação como essa nas cidades. Temos que 

conscientizar as pessoas de que é preciso esse movimento de prática esportiva para 

ajudar na prevenção de doenças, diminuindo o número de pessoas na saúde 

pública”, ressalta. 

 


