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RESUMO 

Este estudo busca apresentar que nessa era moderna, as pessoas tem se aproximado 

a cada vez mais do esporte  por meio de interatividade, para alcançar a criação de 

valor de interação social. Essa pesquisa é recomendado para profissionais da 

educação física e pessoas que desejam apropriar-ser de um estilo de vida social, 

mediante ao contato visual e no contato da modalidade prática do esporte. Segundo 

Marinho (1999), as pessoas sentem-se atraídas e motivadas pelo entretenimento, pela 

busca de emoções, pela aventura, procurando o envolvimento com práticas 

alternativas e criativas de manifestação no lazer. Nesse cenário, um aspecto que tem 

chamado atenção é a prática de esportes radicais. Estudos que analisam o esporte, 

conseguem perceber a contribuição do provimento do bem estar nas pessoas, 

mediante ao vínculo de conexão. O esporte motocross há muitos anos vem 

despertando o gosto da prática esportiva e promovendo a integração das pessoas, 

mediante as manobras radicais por meio de profissionais capacitados e de 

aventureiros . Definido como uma corrida de alta velocidade sobre duas rodas com 

estilo off-road (“fora da estrada”), a modalidade sempre movimenta muitos 

espectadores em competições, onde os pilotos destemidos mostram suas habilidades 

para guiar as motos com manobras radicais e agressivas em curvas e saltos em 

altíssima velocidade. A pesquisa foi relevante, uma vez que o esporte de aventura  

promove a energização, tanto para para os competidores e para o publico, 

promovendo emoção, interação social, e o bem estar. Portanto, o Motocross se 

apresenta como mais uma opção de campo de atuação para o profissional de 

Educação Física, contudo ainda há pouca literatura sobre o assunto. Recomenda-se 

que seja realizado mais estudos, com a lacuna voltado para outras modalidades do 

esporte, para medir se outra modalidade esportiva promove a conexão de interação 

social nas pessoas. 
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ABSTRACT 

This study aimed to show that in this modern era, people are increasingly approaching 

sports through interactivity, to achieve the creation of social interaction value. The 

objective of the study was to present motocross sports, information about competitions, 

equipment used by professionals, among other components that broaden the 

understanding of the sport modality, to understand the role of the physical education 

professional in this environment and to recognize Motocross as a Sport that promotes 

The social interaction. According to Marinho (1999), people are attracted and 

motivated by the entertainment, by the search of emotions, adventure, seeking 

involvement with alternative and creative practices of manifestation in leisure. In this 

scenario, one aspect that attracted attention is the practice of extreme sports. Defined 

as a two-wheeled, off-road and high-speed race, the mode always moves many 

spectators into competitions where the fearless riders show their skills to steer 

motorbikes with radical and aggressive maneuvers in bends and jumps at a very high 

speed . According to Gil (1999), the research is identified as a bibliographic study, the 

proposal of the bibriographic conceptual analysis, is composed of materials, already 

inserted in the internet media, periodical articles, books and analyzes. The research 

was relevant, since adventure sport promotes energy for both competitors and the 

public, promoting excitement, social interaction, and well-being. Therefore, Motocross 

presents itself as an option of field of action for the professional of Physical Education, 

however, there is still little literature on the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

O propósito deste estudo é de encontrar fontes que evidenciam um formato de 

envolver as áreas do esporte, na busca de promover o bem estar das pessoas, a partir 

percepção da educação física. As instituições de clubes de esportes atuais, estão 

investindo sempre em planos de natureza esportivas, com o foco centralizadona 

prática do esporte. O cenário esportivo no Brasil nesses últimos tempos, tem sido visto 

como um conjunto de políticas de ações, fazendo com que as pessoas passam a se 

conscientizar, da importanciada busca pelos artefatos de realizar ações duradouras 

de bem estar social.  

Com o intuito de minimizar os efeitos negativos e deteriorantes do cotidiano, o homem 

tem buscado válvulas de escape, sejam elas relacionadas à questão da saúde, da 

fuga do cotidiano, da estética ou da simples contemplação e como alternativa, tem se 

destacado a prática de atividades físicas de aventura na natureza (TAHARA, 2004). 

Os indivíduos que procuram por atividades no ambiente natural de realizar exercícios 

físicos, têm como vantagem,a oportunidade de realizar diversas maneiras de 

execução no meio social, de habilidades da educação física. 

Um dos aspectos que tem chamado atenção em esporte de rodas em eventos de 

aventura, é a prática de atividades de risco e, embora as definições ainda não estejam 

cristalizadas, nos referimos a essas práticas como esportes radicais (PEREIRA; 

ARMBRUST; RICARDO, 2008). Esportes radicais incluem manobras arrojadas e 

controladas em ambientes naturais ou artificiais em meio urbano. Neste trabalho, 

destacamos o Motocross, modalidade esportiva cujo seus inventores apaixonados por 

motos buscavam prazer e emoção sobre duas rodas (PAIXÃO; NAZARI, 2010). 

           Motocross é visto como uma corrida de alta velocidade sobre duas rodas com 

e analisada como a forma mais popular no mundo de corrida de motocicletas. A 

modalidade é praticada sobre uma moto com modelo específico para o esporte, estilo 

off-road (“fora da estrada”),” adaptadas justamente para essa modalidade do 

motociclismo, os profissionais, apropriam-se de equipamentos e acessórios que são 

recomendados nas competições e nos treinos para a segurança do piloto (PAIXÃO; 

NAZARI, 2010 
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Os eventos são de abrangência regional, nacional e internacional. No Brasilos eventos 

que envolvem o esporte motociclismo em um nível nacional,  e na dimensão das 

modalidades federativas que envolvem aos competidores desse esporte de aventura, 

analisa-se que o setor a nível mundial que faz essa interação da modalidade a nível 

macro numa visão internacional, partindo desse viés que existe  que 88 orgãos 

nacionais estão inseridos, nessa medida que subdvide em 6 esferas continentais,  

partindo da premissa de uma instalação de motocross no país de origem Portugal, 

(NAZARI; PAIXÃO, 2010).  

Portanto, os setores que competemas normatizaçõesde percursos de campeonato, 

todavia existe algumas restrições, em detrimento das outras esferas de disputas, a 

maneira dos desafios, percebe-se que as normas não se diferenciam. A maioria dos 

profissionais do esporte do motocross, em ambos os contextos de campeonatos, 

somente os que estão vinculados e reconhecido pelo órgão da federação que rege o 

esporte, (NAZARI; PAIXÃO, 2010). 

A modalidade do esporte mortocross sempre movimenta muitos espectadores em 

competições, como o Motocross das Nações, uma competição anual que reúne mais 

de 30 nações de seis continentes e centenas de pilotos para a disputa do que são 

consideradas as “Olimpíadas do Motocross" (MUNDOCROSS, 2017). 

O Motocross nasceu na Inglaterra no início do século XX e mais tarde, países como 

Suécia e Bélgica se destacaram pela valorização dos competidores. Já no Brasil, o 

esporte teve maior visibilidade na década de 1980, devido à participação dos pilotos 

norte-americanos Rodney Smith e Kenny Keylon em competições nacionais. Com 

manobras radicais e agressivas, eles mostraram um estilo mais ousado de guiar 

diferente dos europeus, fato que transformou a maneira de pilotar dos brasileiros e 

Smith ficou conhecido por suas manobras ousadas e agressivas, o que o transformou 

em um ícone entre os apaixonados por esse esporte no Brasil (NAZARI; PAIXÃO, 

2010). 

O propósito de analisar o esporte numa visão macro,é de compreender que se trata 

de itegração de pessoas. Este trabalho se justifica, envolver-se com as modalidades 

de esporte, é possível perceber a atmosfera da presença da interação social,e obter 

o bem estar, por meio da conexão no ambiente da prática esportiva. 
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O esporte é visto como uma maneira para as pessoas se socializarem  e contribuir 

com o meio das práticas e do pensamento  da sociedade, e pela presença da 

identidade que o esporte representa no país,  tem a finalidade de promover a saúde 

física dos praticantes (ALVES, PIERANTI, 2007). Dessa forma, a presença do 

fenômeno do esporte na pluralidade social, estende-se com a sua amplitude diversas 

atenuações em que essa importância do esporte na vida das pessoas, promove o bem 

estar social, numa visão coletiva, rompendo as barreiras da singularidade. 

O estudo buscou responder a integração do esporte motocrossos promovendo 

ainteração social, e apresentar o esporte de aventura, informações sobre competições 

de Motocross, equipamentos utilizados pelos praticantes, dentre outros componentes 

que ampliem o entendimento da modalidade esportiva. A pesquisa está estruturado 

em três tópicos, o primeiro tópico a pesquisa busca verificar o cenário atual do esporte 

no Brasil e os desafiosque tem sido realizado em busca de promover a qualidade de 

vida por meio da conscientização esportiva, segundo conhecer as funções que 

compete o profissional de educação física na integração de habilidades da arte 

esportiva no conjunto com  a sociedade, e terceiro analisar o esporte motocrossos 

como uma interação social. 

Portanto, como acadêmica do curso de educação física vejo que o Motocross se 

apresenta como mais uma opção de campo de atuação para o profissional de 

educação física e até mesmo dentro das instituições de ensino, porém ainda há pouca 

literatura que aborde esse profissional, e outras modadalidades esportivas. Nesse 

sentido a pequisa busca estudar, como o esporte motocross vem promovendo a 

interação social no meio das pessoas pela prática esportiva. 

1.2 JUSTIFICATIVA PESSOAL 

 Me inseri no esporte no ano de 2006 ,tudo começou por pura diversão em 

acompamhar os amigos e meu esposo em uma corrida , a partir daí comecei a me 

apaixonar pelo esporte. Participava primeiramente como espectadora , depois 

comecei a praticar como lazer , participei  de competição , e por uns quatro a cinco 

anos organizei corridas a nível regional e não poderia me esquecer da oportunidade 

linda que tive de ajudar na organização de uma corrida beneficente para ajudar uma 

colega com câncer (ahh Rany essa é pra você ) como foi prazeiroso viver tudo que 
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vivi e vivo nesse esporte , hoje tenho o maior prazer de escrever sobre o motocross e 

me apropriar desse esporte como tema de conclusão de curso. 

 

1.3 METODOLOGIA 

Em relação a metodologia, a pesquisa se identifica como estudo bibliográfico, 

conforme Gil (1999) a proposta das análises conceituais bibriográficas, é composto 

por materiais, já inseridos nas mídias da internet, artigos periódicos, livros, e análises 

empíricas, na finalidade de propor solução, no tocante objeto pesquisado. 

 O estudo será realizado por uma pesquisa bibliográfica para compreender o 

fenômeno do esporte motocross, e identificar os artefatos dessa modadlidade 

esportiva que promovem a interação social.  

Conforme Lakatos e Marconi (2009) no tocante a integração da relação ao estudo, é 

possível ter algumas dimensões, que não pode ser desconectados, com a prioridade 

ao objeto do método de estudo. Portanto para o autor a pesquisa tem a finalidade de 

levantar dados bibliográficos que busca analisar a pesquisa mediante algumas 

dimensões, uma vez que é importante a presença de conexão ao objeto pesquisado. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O cenário moderno do esporte no Brasil 

O cenário moderno esportivo no Brasil, e visto como um país que tem ofoco centrado 

nas diversas faixas etáriasde pessoas, que vem se apropriando do esportena 

finalidade de adquirir o contato ao meio social,do hábito da prática de articulação ao 

esporte. As empresas de entretenimentos, vem fortalecendo esse viés por meio dos 

profissionais da educação física, desenvolvendo os mecanismos, para  que as 

pessoas  obtém a  presença do bem estar social da qualidade de vida, a partir de um 

planejamento consistente de habilidades de exercícios físicos, com medidas de 

articulações e segurança, física, melhoria psíquica e controle no emocional.  

Conforme menciona (FARIAS et.al. 2012)os profissionais da educação física se 

apropriam de competências na atmosfera do ambiente de execução, promovendo  

novas práticas esportiva. Compreende -se que profissionais com larga experiência de 

competências na educação física, tende a compartilhar as experiências que permitem 



12 
 

uma nova abordagem conceitual, de novas práticas de diversificação no ambiente de 

lazer interno e exteno no meio social.  

Vale ressaltar, que qualidade de vida é uma ferramenta importante que pode ser 

apropriado, por meios de ações condizentes de mudança de hábitos, para um novo 

estilo de vida, tendo em vista que não existe um único modelo na prática do esporte, 

é preciso analisar quais das ferramentas do esporte será apropriado para a pessoa 

fazer uma rotina da mudança de hábito, em prol de obter a qualidade de vida, a partir 

do fenômeno no contato com o esporte, e reagir por meio de esforços da educação 

física, que busca promover o bem estar na integração no conjunto da sociedade, uma 

vez sendo bem articulado, é possível alcançar o bem estar por meio deexecução,na 

modalidade do esporte. 

No entanto pessoas que se aproximam do esporte na finalidade de obter o seu bem 

estar de um prolongamento saudável de vida, conseguem  perceber a mudança de 

novas reações, partindo do viés de vida saudável, uma vez que pode ser adquirido,por 

meio da prática esportiva. 

 

2.2 Papel do profissional de educação física na sociedade 

O profissional de educação física tem uma missãoimportante no meio da sociedade,  

é por intermédio das ferramentas da educação física, que o profissional, desenvolve 

ações para otimizar o resultado de expectativas das pessoas, que busca incentivar a 

prática esportiva e orientar, quanto a maneira correta de realizaçãodos exercícios 

físicos. Seja de ginástica laboral, por meio de parcerias públicas ou privadas, ou da 

integração da pessoa em uma acadêmica de ginástica, excercício de esporte ao ar 

livre, atividades de aventuras e de academias, do tipo dapessoa obter massas 

musculares, ou orientações para a redução de perca de pesos, de maneiras saudáveis 

e por recomendações prescritos.  

 

 

 

Segundo a Constituição federal de (1998) 
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Desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas 
assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar 
o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 
exercício da cidadania e a prática do lazer; II. desporto de participação, 
praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades 
desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração 
dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e 
educação e na preservação do meio ambiente; III. desporto de 
rendimento, praticado segundo normas gerais da Lei 9615, de 1998, e 
das regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a 
finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do 
País e estas com as de outras nações. (BRASIL, 1998). 

 

  Portanto as atividades praticados nas academias, o desenvolvimento dos ensaios 

desportivos, condutas de vida social de lazer,áreas internas que conduz ao abiente 

de ações esportivas e a dança como interação social, analisa-se que precisa fazer 

parte da responsabilidade legal, do profissional de educação física no ambiente da 

área de correlação.  

Oliveira e Silva (2005) destacam que a educação física é uma área em que há muitos 

anos vem desenvolvendo o seu importante papel junto com a sociedade por 

profissionais de valores,que tem a visão de despertar na pessoa a arte da cultura do 

esporte e de entretenimentos,  para a preservação da vida saudável e na busca pela 

a qualidade de vida social. 

 

2.3 O fenômeno do esporte na qualidade de vida nas pessoas 

A qualidade de vida por meio da pratica do esporte, tem sido um dos grandes desafios 

na sociedade, e tendo em vista, que o hábito da pessoa integrar na prática de 

exercícios físicos, tende a ser um fator quepode influenciar de maneira relevante, no 

progresso de interatividade do bem estar social. 

 

A busca pelo bem estar, tem levado as pessoas a realizarem a prátrica dos exercícios 

físicos e integrar-seao esporte, a partir da lente de obter o progresso,  de maneira 

planejada, que tem sido diversificado um novo modelo mental, de análise conceitual 

de extensão, que os elementos subjetivos sociais e os aspectos das reações 

emocionais e do âmbito social, pesquisas tem promovido o intuito de identificar 
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diversos níveis de sociedades,em contextos meramente opostos, de compreender o  

hábito de vida saudável das pessoas por intermédio do lazer esportivo. 

 

De Melo (2007)  ressalta que existe uma lacuna de escassez no Brasil, de profissionais 

pesquisadores de análises vinculados ao esporte e a educação física.Conforme 

estudos do esporte no Brasil, as relações antepassadas do esporte, era percebido 

como um processo que tinha uma visão voltado apenas no ambiente de forças 

federais à classe elevada, e tinha o intuito de proporcionar o favoreciemtno de bem 

estar, de fatores saudáveis e normatizar um paramentro de mudança nos hábitos 

humanos, a partir dessa restrição ára para o contato com as práticas de exercícios 

laborais, a educação física iniciou a visão voltada a preocupação de manter o 

equilíbrio do bem estar saudável  no aspecto humano. 

 

2.3.1 As características do profissional de educação física 

Conforme menciona Galvão, (2009), o professor de educação física, tem uma 

atribuição muito próximo ao treinador do esporte,é esse profissional é quem faz a 

separação e controla as matérias, a agenda metodológica de estudo, e 

processamento de avaliar.Ressalta - se, que o professor de educação física, é uma 

pessoa que acompanha, executa e monitora os processos de atividades física, é o 

responsável de propor e fazer a correção no momento correto, e manter o bom clima 

junto com a equipe esportiva. 

 

2. 4 ESPORTE MOTOCROSSOS COMO UMA INTERAÇÃO SOCIAL 

Nos eventos de esportes de competições os praticantes precisam se apropriar de 

algumas ferramentas na modalidade esportiva na qual irá praticar, em virtude de 

questões de proteção de segurança, visto como um regra para os organizadores de 

eventos de competição, e segundo o autor destaca algumas ferramentas básicas 

principais que o profissional precisa fazer o uso para estar em plena permissão para 

a prática esportiva.  

2.4.1Ferramentas utilizadas pelo profissional de motocross 
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Segundo Nazari e Paixão destacam (2010) o profissional de motocross, se apropriam 

das seguintes ferramentas do esporte de aventura. 

 Capacete que é percebido como a ferramenta principal e obrigatória dos 

motociclistas, que tem a finalidade de proteger mediante, imprevisibilidade e 

manobras inversas em casos de acidentes. 

 Óculos de proteção – garante a proteção ocular, apresentando uma 

estabilidade para a proteção dos olhos, e no percurso da pilotagem 

 Coletes que são utilizados para trazer a proteção para os ombros e o tórax, 

quando ocorre acidentes de capotamento, e arremessos do veículo 

automobilístico. 

 Luvas – Os profissionais utilizam para dar reforço as mãos mediantes as 

pilotagem, na finalidade de evitar o desconforto dos movimentos constantes no 

guidão. 

 Botas – A finalidade é para proteger os pés e os evitar uma decorrência de 

afetar as canelas em uma derrapagem, ou confronto laterais. 

 Cinta de abdominal – A principal importância para o uso é proporcionar uma 

capacidade de postura firme ao competido motociclistas em treinos e nos 

campeonatos, visto que a má postura é o que ocasiona o desconforto, trazendo 

sintomas não benéficos 

 Utilização de Joelheiras – é um importante suporte e uma vez que o joelho tem 

a sensibilidade de sofrer tensões que levam ao desconforto, as joelheiras no 

modo geral são utilizadas por dentro da calça, ou externo com a proteção de 

um suporte do elástico 

 Camisas – As camisas as mais recomendas e sugeridas são as de manga 

longa, em virtude de ter uma estabilidade de maior em casos imprevisíveis e 

no tocante ao tempo climático. 

 Calça – A finalidade é proteger os membros interno inferiores e no geral a calça 

em si, tem um reforço que assegura os quadris,em virtude do nível do esporte. 

 Cotoveleiras  - Precisa estar bem assegurado para não ter o viés de escapar, 

e o seu papel mediante ao eventual de uma queda, e proteger os braços. 

 Mochila – permite hidratação aos pilotos de motocross no decorrer das 

maratonas de competições, uma vez que não deixa aumentar a temperatura 

do corpo humano. 
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FIGURA: 1 

 

FONTE:: Esporte TV  

 

O esporte de motocross, há muitos anos vem desenvolvendo a integração no meio de 

diversos níveis sociais, levando as pessoas a reflexão, de apropriar-se  de técnicas 

radicais de aventuras, e visto que um dos fatores que tem levado as pessoas a 

reflexão dessa modalidade esportiva do motocross, e mediante as técnicas de 

manobras radicais de aventuras, que tem sido realizados pelos profissionais 

motociclistas nas áreas de treinamentos, em competições nos campeonatos, 

conforme (NAZARI e PAIXÃO, 2010)  aborda que o esporte  tem promovido a 

interação e o bem estar social nas pessoas, quando em conexão com o cenário do 

esporte. 

Figura: 2 
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FONTE: Portal trindade 

Evento de competição reúne cerca de 80 pilotos, de 20 países, sendo grandes nomes 

da modalidade na atualidade. Durante temporada em Santa Catarina (SC) 

 

O esporte motocross há muitos anos vem promovendo a energização nas pessoas, 

partindo de uma visão esportiva, com a intensidade de amplitude que o esporte vem 

promovendo na modalidade do motocross, vem sendo visto como uma capacidade de 

união de esforço físico, no tocante a força de aventura provido com força de ação nos 

eventos de esportes, por meio dos atletas competidores(NAZARI e PAIXÃO, 2010). 

Embora os motociclistas sejam vistos como profissionais e aventureiros, que gostam 

de estar inseridos ao meio com estratégias radicais no esporte, todavia analisa-se que 

é um grande desafio para promover com clareza e eficiência nas manboras radicais. 

 

FIGURA: 3 
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FONTE:Moto.com.br  

“Fred Kyrillos”representa o Brasil no evento esportivo nos Estados unidos . 

Nazari e Paixão (2010) destacam, que o esporte motocross, e analisado como um 

conjunto de esforços que requer muita força intensa, em virtude das barreiras que o 

atleta dessa modadidade de motocliclismo precisa ter a sua ampla visão para venver 

com medidas protetivas de segurança.  

As competições de Motocross geralmente são realizadas em pistas fechadas com 

distâncias que podem chegar a 1,5 km e incorporam características naturais do 

terreno com quantidades variadas de saltos, curvas, retas e costelas. A corrida 

avalia o desempenho individual de cada piloto participante e quem chegar primeiro 

é o campeão (MOTONLINE, 2012).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA: 4 
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FONTE:motox 

 

Quanto às corridas, as mesmas ocorrem tradicionalmente em terreno molhado e as 

provas são divididas em categorias para profissionais e amadores. Nas provas 

realizadas pelos profissionais as baterias podem durar ate 20 minutos, enquanto nas 

baterias amadoras 10 minutos. O esforço dos pilotos em ultrapassar seus limites e de 

suas motos em cada curva e aumentando a velocidade para adquirir mais altura nos 

saltos, faz desse esporte muito envolvente para quem assiste (MOTONLINE, 2012) 

          Dessa maneira o contato da prática controlada do esporte, o praticante possa a 

ser convidado a se iserir em um plano de melhora de recuperação física, para elevar 

a auto estima da capacidade de fortalecer os sistemas musculares, uma vez que 

quando é uma modalidade esortativa que requer do praticante um bom 

condicionamento capaz de estabelecer um parâmetro de estar em consonância com 

a capacidade para a prática  no motocross. 

 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A pesquisa foi relevante, uma vez que o esporte de aventura promove a energização 

de interação social, autores que abordam estudos sobre o esporte, conseguem 

perceber o impacto que o esporte vem provendo no meio das pessoas. Nessa era 

moderna, o gosto pela prática esportiva vem aumentando e promovendo a interação 

social das pessoas, mediante as grandes manobras radicais que o esporte 

motocliclismo vem promovendo por meio de profissionais capacitados e aventureiros.  

Nesse sentido este estudo apresenta informações sobre competições de Motocross, 

equipamentos utilizados pelos praticantes, dentre outros componentes que ampliem 

o entendimento da modalidade esportiva. 

            O fator chave do profissional motocross, ao mesmo tempo que os eventos 

esportivos vem oferecendo ainteração social, compreende-se que passa a ser de 

grande importância na era modernaesse enfoque de criar um ambiente favorável de 

princípios valores, que envolvam as diversas áreas de classes sociais, para apreciar 

as manobras de aventuras, o esporte motocross é visto como  um evento  de nível 

espetacular, tanto na percepação dos profissionais de educação física, e para as 

plateias interna, externas, que presenciam essa modalidade esportiva em diversos 

ângulos, e para os competidores que estão inseridos ao esporte  do motocross. 

 

Portanto, como profissional de educação física vejo que o Motocross se apresenta 

como mais uma opção para campo de atuação , tanto na organização de eventos 

esportivos e como treinamento e preparação dos pilotos, porém ainda há pouca 

literatura sobre o esporte e sobre a atuação desse profissional no Motocross. 
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