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Olá turma! Nas aulas anteriores aprendemos um pouquinho sobre o que é 
esporte de marca em especifico o esporte atletismo. Hoje passaremos a estudar 
um pouquinho sobre os esportes de precisão.  
 

Esporte de precisão 

 
Nos esportes de precisão a pontaria é a capacidade mais importante para 

o desenvolvimento desse esporte. O atleta é comparado por seu desempenho 
em atingir (acertar) com um objeto, algum tipo de alvo estático (parado) ou em 
movimento. Alguns exemplos de esportes de precisão são: bocha, golfe, sinuca, 
tiro com arco, entre outros. Você conhece alguns deles? 

 
Bocha 
 
O jogo de bocha é considerado um dos mais antigos do mundo, havendo 

indícios de que tenha sido praticado no Egito e na Grécia da Antiguidade. Porém, 
alguns defendem suas raízes italianas, tendo a primeira organização formada 
em Turim, em 1888, com o primeiro campeonato realizado na cidade de Gênova, 
em 1951, por isso se constitui um esporte com fortes traços culturais da 
comunidade italiana (DaCOSTA, 2005, p. 390).  

Na versão atual do jogo, os participantes devem arremessar bochas 
(bolas), que podem ser feitas de madeira, de metal ou de resina sintética, em 
direção a uma pequena bola chamada bolim, balim ou jack, sobre uma cancha, 
objetivando aproximar-se o máximo possível do bolim (pequena bocha). Será 
considerado vitorioso o jogador ou a equipe que somar o maior número de 
pontos, que são atribuídos de acordo com a perfeição das jogadas. 

A bocha é praticada em uma cancha (ou quadra), que pode ser de terra, 
de material sintético ou de saibro, cercada por bordas de madeira, cujas 
dimensões oficiais são: 24 x 4 m. As bochas devem ser maciças, com peso 
aproximado de 1100 g e ter em média 11,2 cm de diâmetro. 
 
 

Atividades 
 
1:  Qual é o objetivo do jogo de bocha? 
 
2: Por que o a bocha é considerado um jogo de precisão? 
 
3: Você já jogou ou assitiu um jogo de bocha? O que achou dessa modalidade? 
 
4: Na sua cidade existe cancha de bocha?  
 
5: Se você nunca jogou ou assistiu um jogo de bocha, pesquise videos sobre 
essa modalidade e responda:  o que achou desse esporte? 


