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Flávio Canto é apresentador de TV, comentarista 
e um dos maiores nomes do esporte nacional. 

Atleta desde 1989, ele conseguiu vaga para representar o Brasil na seleção 
brasileira em 1995, ano em que conquistou bronze nos Pan-Americanos de 
Mar Dei Plata e a sétima posição nas Olimpíadas de Atlanta do ano seguinte. 
Em 2004, alcançou o bronze nas Olimpíadas de Atenas e, a partir dessa data, 
não parou mais, se tornando heptacampeão sul-americano e 4 vezes 
vice-campeão mundial. 

Também possui uma extensa passagem pela mídia televisiva, sendo comen-
tarista de ouro da Globo e estando à frente dos programas "Corujão do 
Esporte" e "Esportes Espetacular': ambos da mesma emissora, e do             
programa de lutas "Sensei': do SporTV. Atualmente, Flávio é um dos             
mobilizadores chaves do Criança Esperança e, em breve, estreará um reality 
show de judô no Esporte Espetacular. 

Ele largou os tatames em 2012 e, atualmente, encabeça o time de    
apresentadores esportivos da Rede Globo. Além disso, continua usando 
o esporte para transformar a vida de mais de 1500 crianças e                    
adolescentes carentes desde que fundou o instituto reação, em 2003." 



#SUPERAÇÃO:
Acredite em você!
A vida do esportista é marcada pelo desafio. Sua maior vitória 
foi aprender que mais importante do que evitar a cair, é saber 
se levantar - e é isso que o medalhista olímpico compartilha 
em suas palestras. Também discute sobre valores que acom-
panharam sua trajetória como atleta, como idealizador do 
Instituto Reação - que tem como foco o desenvolvimento 
humano através do esporte e da educação.

São valores e princípios fortemente influenciados pelo Bushidô 
- Código de Ética do Samurai: coragem, determinação, soli-
dariedade, disciplina, ente outros. A palestra tem como objeti-
vo, inspirar profissionais a melhorarem a performance, reagir 
diante de adversidades e sobre a importância da excelência e 
visão sistêmica para as oportunidades de crescimento. A apre-
sentação é customizada após briefing e alinhada com o contex-
to do contrante e momento que a empresa está vivendo.

“Quem teme perder já está vencido."
- Flávio Canto



Criado pelo medalhista olímpico Flávio Canto, o Instituto Reação é uma 
organização não governamental que promove o desenvolvimento humano e 
a inclusão social por meio do esporte e da educação, fomentando o judô 
desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. A proposta é utilizar o 
esporte como instrumento educacional e de transformação social, forman-
do faixas pretas dentro e fora do tatame.

Além das aulas de judô as crianças e jovens frequentam as oficinas ped-
agógicas do programa Reação Educação. Baseado nos 4 Pilares da Educação 
e na Pedagogia de Projetos, o programa prevê a construção de projetos ped-
agógicos semestrais, que são redigidos especificamente para cada faixa 

etária, dentro de 4 macro áreas de atuação: Vida Cidadã, Meio Am-
biente, Arte e Cultura e Corpo de Movimento. 

O Instituto Reação trabalha com a missão de promover o desen-
volvimento humano através do esporte e da educação e transfor-
mar o conceito de responsabilidade social em ação na vida do 
maior número de pessoas, integrando diferentes classes sociais 
pelo esporte. Cerca de mil e duzentas crianças, adolescentes e 
jovens a partir de quatro anos  (até os 25) são beneficiados em 
cinco polos - Rocinha, Cidade de Deus (Jacarepaguá), Tubiacanga, 
Pequena Cruzada e Deodoro. 

Sobre o
Instituto Reação
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