
PLOGGING
Entenda esta combinação entre esporte e sustentabilidade

Nascido na Suécia, o Plogging vem da junção da palavra em sueco
plocka upp (recolher) + a palavra em inglês jogging (correr). E é
conhecido como a modalidade em que seus praticantes recolhem o
lixo enquanto se exercitam.

O idealizador desta combinação entre esporte e sustentabilidade é o Sueco

Erik Ahlstrom, que criou o movimento quando se mudou para Estocolmo

em 2016.

Esquiador e corredor, ele começou a observar a quantidade de lixo no chão

dos lugares em que passava e começou a recolhê-lo ao mesmo tempo em

que realizava suas atividades físicas.

Este olhar de que a prática esportiva é mais do que somente resultado

individual e físico, fez com que uma nova modalidade — baseada na

sustentabilidade — surgisse.



Como toda prática esportiva, o plogging gera bem-estar e é uma maneira

divertida e eficaz de acabar com o sedentarismo. Com a diferença de que,

neste caso, ainda é possível desenvolver uma consciência ambiental.

Vale lembrar que, para quem ainda não pratica nenhuma atividade física, é

recomendado acompanhamento durante o exercício e respeitar seus

limites nas primeiras atividades.

E, para quem já pratica algum outro exercício, mesmo sem ser a corrida, é

possível adaptá-lo ao plogging. Basta levar com você uma sacola para

recolher o lixo durante o trajeto.

Diversos grupos pelo Brasil se unem a fim de ensinarem mais sobre o lixo

que produzimos e desenvolverem uma atividade física ao mesmo tempo. É

o caso do Instagram @ploggingportoseguroba.



Por meio do perfil, apoiam a modalidade e

despertam nos seguidores uma nova visão

para uma mudança de hábitos. Eles buscam

explicar, de maneira ativa e eficaz, formas de

melhorarmos a nossa interação com o

planeta.

Com isso, podemos entender o esporte como um propulsor para uma vida

mais equilibrada onde, por meio da sua prática, é possível desenvolver

modalidades que geram melhorias e desenvolvem valores dentro de uma

sociedade.

Por isso é tão importante assegurá-lo como um direito de todos e pensar

no tema como algo que está sempre em desenvolvimento. Além de possuir

um enorme potencial transformador físico, mental e social.

O esporte em si, não é bom ou mau, e sim o que fazemos dele!

Até a próxima!


