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INTRODUÇÃO  
 
Quando falamos de esporte, qual deles vem a sua cabeça? Futebol? Vôlei ou talvez boxe? Bom, 

realmente esses esportes são muito famosos pelo mundo todo. Agora, Imagina só você participar 

de um campeonato de puxar orelhas? - ou que tal – participar de um campeonato de 

carregamento de esposas? Ficou curioso né? Então segura ai e já vai clicando no gostei, porque 

hoje iremos ver os esportes que você nunca ouviu falar. 
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DESENVOLVIMENTO 
 

1. Carregamento de Esposas (https://www.youtube.com/watch?v=AQ8exU9pRGs) 
 
Carregar a esposa depois do casamento é uma prática muito comum nos filmes ou séries – 
na vida real nem tanto – mas você sabia que essa prática é usada para competições? Esse 
tipo de esporte ocorre geral mente na Lituânia todos os anos e atrai milhares de visitante 
à cidade. Imagina agora você correndo com sua esposa nos braços tendo que ser 
habilidoso tanto na corrida quanto na força dos braços e, o pior, passar por diversos 
obstáculos até conseguir acabar a prova. Muitas esposas são carregadas de cabeça pra 
baixo, com um braço só e alguns ainda chegam a cair no chão, imagina a dor rapaz... As 
regras estipulam que a mulher deve ter mais de 17 anos de idade e pesar pelo menos 49 
kg. Apesar do nome do evento, os casais não precisam se casar, e os organizadores dizem 
que os participantes masculinos poderiam "roubar a esposa de um vizinho" se não 
tivessem uma companheira. E, ai? O que acharam? Participariam de um esporte desse? 
 

2. Campeonato de puxar orelha (https://www.youtube.com/watch?v=nE497OJ_M2Q) 
Se você, quando era pequeno ou pequena, fazia muita arte, então provavelmente já levou 
muito puxão de orelha dos seus pais, e praticar esse esporte vai ser fichinha pra você. 
Nessa competição, duas pessoas ficam frente a frente com as orelhas amarradas a um tipo 
de corda. O intuito é puxar a cabeça para trás até que a corda saia de uma das orelhas do 
competidor. Algumas pessoas suportam a dor, outras já desistem por doer demais, qual 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ8exU9pRGs
https://www.youtube.com/watch?v=nE497OJ_M2Q


 

desses seria você? Cara eu não faria esse esporte não, imagina se alguém 
arranca minha orelha fora, eu dispenso! 

 

3. Tapa no bumbum (https://www.youtube.com/watch?v=menxB43fJXQ) 
 

Você provavelmente já viu uma competição de tapas na cara, algo que por si só já é muito 
incomum. Agora, tapa no bumbum? Pra mim essa é mais do que nova! Bom, nesse 
esporte, duas mulheres se posicionam frente a uma espécie de arena, uma delas vira de 
costas e se posiciona para receber o tapa, após isso, a outra competidora vira-se, empina 
o bumbum e toma um tapa. Beleza, Natan, mas quem ganha essa competição? A mulher 
que der o tapa mais forte ganha a competição, ou aquela que não aguentar por muito 
tempo os tapas e pede arrego, obviamente perde a competição.  Quem ai gostaria de se 
inscrever nesse esporte? 

 

4. Barbas e Bigode (https://youtu.be/iUlnxzpcoT4) 
 

Se você tem um bigode, barba ou é seu sonho ter um, então este esporte vai te chamar 
bastante atenção. Se liga só! O Campeonato Mundial de Barba e Bigode é uma 
competição bienal organizada pela Associação Mundial de Barba e Bigode (WBMA), na 
qual homens com barbas e bigodes exibem pelos faciais longos e bem estilizados. Existem 
três tipos de pelos faciais: bigode, barba parcial e barba cheia. Cada tipo é dividido em 
categorias individuais. Normalmente existem 17 categorias, mas houve 18 categorias 
diferentes para os campeonatos de 2009, 2013 e 2015, e 27 categorias gritantes para 
2017, incluindo pela primeira vez 4 categorias "Craft Beard”. Cara, tem muita barba 
bizarra que você nunca verá na sua vida, alguém ai a fim de aderir um novo style? 
 

5. Mergulho no Pântano (https://www.youtube.com/watch?v=k6xPZW7NY1o) 
 
Bog snorkelling, mais conhecido como mergulho no pântano, é um esporte criado em 
1976, no País de Gales. Seu objetivo é completar um percurso de 110 metros (ida e volta 
em uma vala cheia de lama de 55 metros de extensão). O vencedor é aquele que fizer o 
percurso no menor tempo possível. Para quem não é acostumado a nadar em piscinas, 
mares, imagina só em lama? Deve ser muito difícil pelo fato de deixar o corpo cada vez 
mais pesado a cada braçada feita, esse esporte aqui eu também dispenso, pra mim não dá 
não! 
 

6. Corrida de Avestruz (https://youtu.be/852-vBG4r4E) 
 

É muito comum de vermos por ai corridas a cavalo, não é verdade? Mas e uma corrida de 
avestruz? Você já imaginou que essa modalidade de esporte existia? Eu também nunca 
pensei que um dia ouviria falar nisso. Esse esporte não tem nada diferente com a corrida 
de cavalos, a não ser é lógico o animal. Os corredores saem o mais rápido possível em 
cima de seus avestruzes, mas muitos não conseguem se quer ficar muito tempo montados 

https://www.youtube.com/watch?v=menxB43fJXQ
https://youtu.be/iUlnxzpcoT4
https://youtu.be/852-vBG4r4E


 

neles e escorregam facilmente, quem ganha, cruzando a linha de 
chegada, é muito bom nisso e merece nossos parabéns, será que você conseguiria vencer 
uma dessas? 
 

7. Bou Taoshi (https://www.youtube.com/watch?v=0RcKXBucutw) 
 
O esporte chamado Bo-Taoshi, é um esporte japonês que eu duvido muito que você 
queira participar. Consiste em duas equipes de 150 indivíduos, cada uma disputando o 
controle de um único mastro grande. Cada equipe é dividida em dois grupos de 75 
atacantes e 75 defensores. Uma equipe é vitoriosa se for capaz de abaixar a vara da 
equipe adversária. Mas, detalhe. Todos os participantes não estão nem ai pra saber se vai 
machucar alguém ou não, pisa na cabeça do amigo e não está nem ai. Bom, pelo jeito o 
que importa mesmo é a vitória, não é mesmo? 
 

8. Toe Wrestling (https://www.youtube.com/watch?v=KAU7vYiUkXg) 
Esta luta é semelhante à queda de braço, porem com os pés. Para jogar, os jogadores 
devem tirar os sapatos e as meias, pois o jogo é jogado descalço. É uma cortesia comum 
de cada jogador tirar os sapatos e as meias do outro jogador. Os jogadores devem unir os 
dedos dos pés e o pé de cada jogador deve tocar o pé da outra pessoa. Os oponentes 
tentam imobilizar o pé do outro por três segundos. As rodadas são jogadas primeiro com 
o pé direito, depois com o esquerdo e com o direito novamente, se necessário. Tem 
coragem de disputar uma queda de pé com o seu amigo? Ou é um esporte doido demais 
pra você? 
 

9. League de lingerie (https://youtu.be/mPycqsio7WM) 
 

É muito provável que você nunca deva ter assistido uma partida de futebol feminina como 
esta que vamos te mostrar. Este é um jogo de futebol comum, porém muito peculiar. As 
jogadoras usam vestimentas que chamam atenção das pessoas e, principalmente, do 
público masculino, elas se vestem somente com lingerie, mas é mais parecido com shorts 
curtos e tops curtos. Essa modalidade do esporte não foi muito bem recepcionada pelo 
público feminino ao argumento de que essa exposição do corpo cria uma objetificação da 
mulher. E ai, o que acharam? 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Mas e ai? Gostou do vídeo de hoje? Deixe depois aqui nos comentários qual desses esportes você 

mais gostou. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, porque assim o Youtube entende que você 

gostou e irá nos recomendar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima! 
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Vídeo referência: [Elencado em cada tópico] | Tempo Estimado: [8 – 10 

minutos] 


