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“Se a existência humana não é garantida pela 
natureza, não é uma dádiva natural, mas tem de 

ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, 
um produto do trabalho, isso significa que o 

homem não nasce homem. Ele forma-se homem. 
Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. 

Ele necessita aprender a ser homem, precisa 
aprender a produzir sua própria existência. 

Portanto, a produção do homem é, ao mesmo 
tempo, a formação do homem, isto é, um processo 
educativo. A origem da educação coincide, então, 

com a origem do homem.” 
(SAVIANI D. Trabalho e Educação: Elementos 

ontologiocos e historicos. IN: Revista Brasileira de 
Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007, p. 154)   
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RESUMO  

A dissertação tem como objeto de estudo o trato pedagógico com o conhecimento 
contemporâneo da Cultura Corporal denominado Parkour (abreviado como Pk), na formação 
de professores no currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física, de Caráter 
Ampliado, em andamento na FACED – UFBA, enquanto possibilidade de ampliação e 
contribuição para o Eixo Conteúdos Específicos. Tendo como objetivo, avaliar possibilidades 
do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour, enquanto elemento contemporâneo da 
Cultura Corporal. O referencial teórico-metodológico que fundamenta esta pesquisa é a 
concepção Materialista e Dialética da História. Utilizamos como procedimento de pesquisa:  
(a) revisão bibliográfica, (b) pesquisa de campo (educação básica e ensino superior). A 
pesquisa bibliográfica buscou material para estudos em diversas fontes: artigos, monografias, 
dissertações, teses, livros, banco de dados e documentos. A pesquisa de campo se 
desenvolveu em três disciplinas do curso de Educação Física da UFBA, com experiências 
práticas a partir do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour. A partir da revisão 
bibliográfica, podemos concluir que: (a) é preciso ampliar as produções científicas acerca do 
Parkour, a fim de alavancar o debate; (b) ampliar os tipos das produções para além de artigos, 
sendo objeto de estudos tratados em monografias, dissertações e teses; (c) ampliar as 
produções acerca do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour; (d) que estas 
produções superem as conceituações idealistas de Parkour - que são hegemônicas até o 
momento - na perspectiva de elaborar explicações para além da aparência, embasadas na 
concepção materialista e dialética da história. A partir das experiências com o trato do 
Parkour na Formação de professores da UFBA, reconhecemos regularidades no que se refere 
a necessidade de elaboração, enquanto possibilidade de organização pedagógica, de uma 
primeira aproximação na sistematização dos conhecimentos acerca do Parkour a partir dos 
ciclos de ensino. As hipóteses que levantamos: (1) é de que a relação de produção e a 
ideologia da classe dominante, são determinantes nas produções científicas e no trato 
pedagógico com o conhecimento do Parkour e; (2) existe possibilidade de trato pedagógico 
com o conhecimento do Parkour, que seja comprometida com os interesses da classe 
trabalhadora, a saber, o acesso ao conhecimento sistematizado que permita a apropriação da 
cultura humana e com isto a elevação do padrão cultural se confirmaram. Concluímos que, a 
ideologia da classe dominante se reflete diretamente nas produções acerca do Parkour e suas 
propostas metodológicas de ensino. No entanto, ao se confrontarem, no real concreto, com as 
condições objetivas da existência humana, explicitam-se as contradições e os interesses de 
classes antagônicas, próprios de uma sociedade capitalista e, a partir do trabalho pedagógico, 
em espaços formativos, existem possibilidade de essência, de apropriação, pela transmissão e 
assimilação deste conhecimento. Novos conhecimentos socialmente produzidos, 
historicamente acumulados e socializados, pedagogicamente ensinados permitem entender e 
agir, considerando as determinações históricas e, as condições objetivas e subjetivas, em um 
movimento que, ao longo da historia poderá ser capaz de superar essas contradições, 
orientadas para um processo de transição ao Modo de Produção Socialista. 
Palavras chave: Parkour, Licenciatura em Educação Física, Conteúdos Específicos, Trato 
pedagógico com o conhecimento. 



  

LORDELLO, Alexandre Francisco. The tract with contemporary knowledge in degree 
curriculum in physical education UFBA: Parkour and its contribution to the debate on Axis 
of Specific Content. 2014. Dissertation. Master of Education. Faculty of Education, Federal 
University of Bahia. 2014. 
 
 

SUMMARY 
 
This dissertation chose as the object of study pedagogical approach with the contemporary 
knowledge of the called Parkour Body Culture (abbreviated as Pk) in teacher training in the 
Expanded Character curriculum underway in FACED - UFBA, while the possibility of 
expansion and contribution to the Axis Specific content. The study aims to evaluate 
possibilities of the pedagogical approach with knowledge of Parkour as contemporary element 
of Body Culture, the Expanded character Degree curriculum Physical Education teachers 
UFBA and its contribution to the Axis Specific Content. The theoretical framework that 
justified this research is to design and Materialist Dialectics of history. We used as research 
procedure: (a) literature review, (b) field research (basic and higher education). The literature 
sought material for studies in various sources: articles, monographs, dissertations, theses, 
books, database and documents. The field research was developed in three disciplines of the 
course of Physical Education of UFBA with practical experiences based on pedagogical 
approach with knowledge of Parkour. From the literature review, we conclude that it is 
necessary to: (a) expand the scientific production about Parkour in order to leverage the 
debate; (B) expand the types of productions in addition to articles, the object of study treated 
in monographs, dissertations and theses; (C) expand the productions about the pedagogical 
approach with knowledge of Parkour; (D) that these productions exceed Parkour idealistic 
concepts - that are hegemonic to date - with a view to elaborate explanations beyond 
appearance, supported on historical dialectic materialism. From experience with parkour tract 
in the UFBA teacher training, regularities recognized as regards the need to prepare, as a 
possibility of pedagogical organization in a first approximation in the systematization of 
knowledge about Parkour, based on cycles teaching. the hypotheses were confirmed we raise 
for research, namely: (1) the relation of production and the ideology of the ruling class are 
determining the scientific production and pedagogical approach with knowledge of Parkour; 
(2) there is a possibility of pedagogical approach with knowledge of Parkour, which is 
committed to the interests of the working class. This leads us to conclude that the ideology of 
the ruling class is reflected directly in the production about Parkour and its methodological 
proposals for education. However, faced from the contradictions of class interests, own a 
capitalist society, based on historical determinations and the objective and subjective 
conditions, there is essentially possibilities of a movement capable of overcoming these 
contradictions, oriented to a process of transition to the socialist project. 
 
 
Keywords: Degree Amplified Character; Specific Content; Pedagogical Approach to 
Knowledge; Parkour.  
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação trata da organização do conhecimento contemporâneo da Cultura 
Corporal, na Formação de Professores de Educação Física de Caráter Ampliado, atualmente 
em desenvolvimento na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Faz parte 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal da Bahia, na Linha 06: Teoria Marxista, Pedagogia Socialista, Educação Física, 
Esporte e Lazer; é parte integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, 
Esportes e Lazer– LEPEL/FACED/UFBA, compondo um conjunto de pesquisas que tratam 
das: (1) “Problemáticas significativas do trabalho pedagógico, da produção do conhecimento 
na formação e intervenção do profissional de educação física e esporte abordadas através de 
pesquisa matricial - pesquisa-ação na ação na LEPEL/FACED/UFBA”1, enfocando, entre 
outras problemáticas significativas, os (2) “Pressupostos ontológicos, gnosiológicos e 
axiológicos da Concepção Materialista e Dialética da História: contribuições para o trabalho 
pedagógico, a formação dos professores, a produção do conhecimento e as políticas públicas 
em Educação e Educação Física2”. 

O objeto de estudo desta pesquisa é o trato pedagógico com o conhecimento 
contemporâneo da Cultura Corporal denominado Parkour3 (abreviado como Pk), na formação 
de professores no currículo de Caráter Ampliado em andamento na FACED – UFBA, 
enquanto possibilidade de ampliação e contribuição para o Eixo Conteúdos Específicos. 
Propomo-nos a contribuir com o avanço do trato pedagógico com o conhecimento da Cultura 
Corporal, o Parkour; ao trato do conhecimento pedagógico da Cultura Corporal na formação 
de professores de Educação Física da UFBA, e ao desenvolvimento Curricular do Eixo 
Conteúdos Específicos, do Currículo de caráter Ampliado da UFBA. 

Em estudos anteriores a este, no III Curso de Especialização em Metodologia do 
Ensino e da Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, buscamos sistematizar a história 
do Parkour, seu processo de desenvolvimento, como este conhecimento se expandiu pelo 
mundo e a realidade na cidade de Salvador/BA. No presente estudo, nos propomos aprofundar 

                                                           1 Pesquisa Matricial estruturante do Grupo LEPEL UFBA. 2 Pesquisa subordinada à Pesquisa Matricial do Grupo LEPEL UFBA. 3 [...] uma manifestação da Cultura Corporal, que tem como objetivo as várias possibilidades de movimentação ou percursos através de técnicas próprias para superação de obstáculos em meio urbano e/ou natureza – natureza humanizada ou não – que a realidade objetiva apresenta. (LORDÊLLO, 2011, p.30). 
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a questão acerca da “Possibilidade do trato pedagógico do Parkour na Educação Física” 
levando em consideração elementos ontológicos e históricos que subsidiam a Educação. 

O mencionado trabalho foi decisivo para a delimitação das questões do presente 
estudo. Para tanto, nos colocamos a seguinte questão: “Como sistematizar pedagogicamente 
os conhecimentos essenciais do Parkour, a partir de um projeto de formação humana na 
perspectiva omnilateral?”.  

Esta pergunta coloca a necessidade de tratar dessa questão no âmbito da formação dos 
professores de Educação Física, considerando elementos da ontologia e da historia, pois são 
os professores que atuam pedagogicamente em diferentes campos de formação, em diferentes 
espaços formativos, tratando os conhecimentos clássicos e contemporâneos da Cultura 
Corporal.  

A escolha do campo de investigação, o trato com o conhecimento no Eixo dos 
Conteúdos Específicos do Currículo de Licenciatura em Educação Física da Universidade 
Federal da Bahia, se deu pelo fato deste se configurar como uma proposta objetiva para 
formar professores, a partir de uma concepção de Licenciatura de caráter Ampliado; de se 
propor sistematizar o currículo a partir de uma consistente base teórica e cientifica; de 
comprometer-se com a perspectiva de formação omnilateral; e com a superação dos limites da 
lógica formal e idealista, a partir do referencial teórico metodológico da concepção 
materialista e dialética da história. 

Por entendermos que não nascemos humanos, nos tornamos na medida em que nos 
apropriamos da cultura, dos conhecimentos produzidos historicamente pelas gerações 
anteriores, que é de fundamental importância para o processo de humanização, a transmissão 
dos conhecimentos sistematizados. Este processo requer uma formação qualificada para 
socialização, transmissão dos conhecimentos necessários a assimilação e humanização dos 
educandos. 

A partir das características da proposição curricular acima mencionada, 
compreendemos ser esta a mais avançada dentre outras propostas de formação de professores, 
por ter muito bem definida a sua concepção de homem, de sociedade, de mundo e de que 
sociedade quer formar; todas estas concepções trazem historicamente sua compreensão e tem 
como projeto a emancipação humana, para além do projeto hegemônico da sociedade 
capitalista. 

Nesse sentido, retomamos a posição marxista de que é em meio as ruinas da sociedade 
capitalista, que surgiram as bases para outra sociedade qualitativamente superior, a sociedade 
Socialista, por isso entendemos que a humanidade só levanta os problemas que é capaz de 
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resolver e muito mais além, este mesmo problema só surge quando todas as condições 
objetivas já existem ou estão em vias de aparecer; compreendendo que as perguntas 
científicas emergem do mundo das necessidades humanas, apresentamos o nosso problema de 
pesquisa, a nossa pergunta síntese: Qual a possibilidade do trato pedagógico com o 
conhecimento do Parkour, enquanto elemento contemporâneo da Cultura Corporal, 
comprometido com a elevação do pensamento científico e coma formação omnilateral 
dos professores de Educação Física da UFBA e sua contribuição para o Eixo Conteúdos 
Específicos do currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física de caráter 
Ampliado da UFBA? 

A partir da pergunta síntese, respondemos as seguintes questões cientificas:  
Quais são as produções científicas acerca do Parkour existentes no banco de dados da 

CAPES ?  
Que conceitos são predominantes nas produções cientificas a respeito do trato com o 

conhecimento do Parkour?  
Como estas produções tratam as relações  entre modo de produção da existência 

humana e a educação e a formação humana omnilateral?  
Quais as relações e nexos que as produções estabelecem entre o modo de produção da 

existência humana com o desenvolvimento da Cultura Corporal?  
Como estas produções explica a gênese e o desenvolvimento histórico do Parkour no 

contexto da sociedade capitalista? 
Com o Parkour pode ser sistematizado e com que bases teórico-metodológicas pode 

ser tratado  no Eixo dos Conhecimentos Específicos, na proposta da Licenciatura em 
Educação Física de Caráter Ampliado? 

Quais os conhecimentos necessários para os professores de Educação Física ensinarem 
o Parkour na escola?  

Como sistematizar uma proposição para o trato do conhecimento do Parkour com 
bases numa proposta Pedagógica Histórico-Crítica  e numa abordagem metodológica Crítico-
superadora da Cultura Corporal? 

Delimitamos como nosso Objetivo Geral: Avaliar possibilidades do trato pedagógico 
com o conhecimento do Parkour, enquanto elemento contemporâneo da Cultura Corporal, no 
currículo de Licenciatura em Educação Física de caráter Ampliado e sua contribuição para o 
Eixo Conteúdos Específicos.  
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Enquanto Objetivos Específicos, temos: (a) compilar as produções científicas do 
Parkour e analisar os conceitos utilizados hegemonicamente nas produções; (b) analisar as 
relações e nexos estabelecidas nestas produções sobre o modo de produção da existência com 
a educação, com a formação humana omnilateral e com a cultura corporal; (c) apresentar e 
analisar experiências práticas na formação de professores a partir do trato pedagógico com o 
conhecimento do Parkour; (d) compor, a partir do balanço da produção do conhecimento e das 
experiências praticas desenvolvidas, uma proposta de trato pedagógico com o conhecimento 
do Parkour na perspectiva da pedagogia histórico-crítica e na perspectiva da metodologia do 
ensino da Educação Física crítico-superadora; (e) Contribuir com uma proposição critico 
superadora para tratar o conhecimento sistematizado do Parkour no Eixo dos Conteúdos 
Específicos, do Curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter Ampliada da UFBA. 

Nossas hipóteses:(1) é de que a produção sistematizada do conhecimento cientifico 
sobre o Parkour não apresenta e critica as relações de produção capitalista e suas relações com 
a Educação.  Reflete-se ai, não de maneira automática, mas por formas de mediação entre o 
conhecimento sistematizado e o trato com este conhecimento nos espaços formativos; (2) 
Existe possibilidade de trato pedagógico com o conhecimento clássico, sistematizado  do 
Parkour, que permite sua apropriação  pela classe trabalhadora que frequenta a escola,  
elevando a capacidade teórica dos estudantes sobre o processo de humanização e de elevação 
do pensamento para uma atitude cientifica a partir da concepção Materialista e Dialética da 
História, da Pedagogia Socialista, da Psicologia Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico - 
critica e da Metodologia Critico-superadora. Este aporte teórico fundamenta a proposição que 
traremos ao final, tendo como fio condutor a apropriação, pela transmissão e assimilação, nos 
espaços formativos, do conhecimento clássico, sistematizado do Parkour.. 

Utilizamos como procedimento de pesquisa a (a) revisão bibliográfica, (b) pesquisa 
documental, (c) pesquisa de campo (educação básica e ensino superior).  

A pesquisa bibliográfica iniciou com a delimitação de dissertações e teses nos bancos 
de dados da CAPES. Este procedimento foi complementado com a busca  de material para 
estudos em diversas fontes: artigos em periódicos, monografias, livros.  

A isto somou-se o procedimento de análise dos documentos referentes ao Curso de 
Licenciatura em Educação Física de caráter ampliado da UFBA. Entre estes documentos 
constam  o Projeto Político Pedagógico do curso de Educação Física da UFBA, o documento 
do Eixo Conhecimento Específico, os planos de curso e os planos de aula, trabalhos 
acadêmicos apresentados em eventos científicos relacionados ao Eixo Conhecimentos 
Específicos. 
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A pesquisa de campo se deu em três disciplinas do curso de Educação Física da 
UFBA, que estão articuladas ao Eixo Conteúdos Específicos da Cultura Corporal e com 
experiências práticas a partir do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour. 

A pesquisa de campo foi realizada nas disciplinas que tratam com o conhecimento 
especifico da Cultura Corporal, especificamente nas disciplinas que tratam do conteúdo 
Ginástica, todas ministradas pela Prof. Dr. Roseane Soares Almeida, a saber, as disciplinas: 
EDC 237 - Ginástica Escolar4 (a única disciplina que fez parte do currículo antigo), no 
período 2012.1; EDCD 050 - Ginástica I5, no período 2012.2. Trabalhamos também com a 
disciplina EDCD 055 - Prática de Ensino III6, no período 2012.2. Esta última, não faz parte 
das disciplinas que compõem o Eixo Conhecimento Específico, mas sim o Eixo Práxis, 
composto pelas disciplinas Prática do Ensino I, II, III, IV e os Estágios I, II, III, IV.  Na 
dinâmica curricular elas mantém aproximações  pelas questões inerentes ao ensino dos 
conteúdos específicos, momento que se tornou pertinente nossa participação. 

Todos estes materiais, relacionados à proposta de nosso estudo, compreende o 
Conhecimento que nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Educação 
Física são denominados de Conhecimentos Identificadores da Área7. 

Após as delimitações sobre a trajetória investigativa, apresentamos a seguir as bases 
teóricas, que incidem sobre a problemática da pesquisa. Delimitamos apreender no 
movimento histórico do conhecer humano, as possibilidades explicativas das diferentes 
abordagens teórico metodológicas de apreensão da realidade e, dessa formar, demarcar a base 
teórico metodológica que subsidia nossas análises investigativas, para o trato dos dados da 
realidade do problema de pesquisa. 

                                                           
4 Esta disciplina ministrada foi ainda do currículo anterior ao implementado nos dias atuais. Teve como equipe 
de trabalho a Prof. Drª Roseane Almeida, como monitores os estudantes de Pós-graduação em Educação - PPGE: 
a doutoranda Cristina Paraíso (bolsista CAPES), o mestrando Alexandre Lordêllo (bolsista CAPES)e a 
mestranda Roseane Rodrigues; na equipe esteve também como monitores a bolsista PIBIEX Quenia Santos e o 
estudante de graduação do curso de Educação Física da UFBA, Fábio Rigaud.   5 Esta disciplina ministrada foi do currículo implementado nos dias atuais. Teve como equipe de trabalho a Prof. 
Drª Roseane Almeida, como monitores o estudante de Pós-graduação em Educação – PPGE, o mestrando 
Alexandre Lordêllo (bolsista CAPES). 6 Esta disciplina ministrada foi do currículo implementado nos dias atuais. Teve como equipe de trabalho a Prof. 
Drª Celi Taffarel e a Prof. Drª Elza Peixoto, como monitores os estudantes de Pós-graduação em Educação – 
PPGE, a doutoranda Raquel Rodrigues e a doutoranda Márcia Morschbacher (bolsista CAPES). 7 Reconhecemos como conhecimento identificador da área, àquele historicamente construído pelo homem nas 
suas relações sociais diversas e complexas, que compõe um amplo acervo de bens, materiais e não materiais, 
próprios da Cultura humana. A Educação Física não trata de toda a produção cultural da humanidade, se atem 
àquelas que valorizam em si mesmas – produto não se separa do ato da produção – recebem do homem um valor 
de uso particular por atender aos seus sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonísticos, competitivos e outros 
relacionados à sua realidade. Esta área do conhecimento vem sendo denominada de Cultura Corporal.  
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO do curso de Educação Física da UFBA, 2011, p.11) 
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Portanto, a abordagem teórico-metodológica da pesquisa busca aproximações com a 
concepção Materialista e Dialética da História, que tem como matriz para compreensão do 
real a história e seu movimento dialético. Na abordagem crítico-dialética, a realidade está 
posta e o objeto faz parte da realidade, pois é fundamental que o sujeito busque compreender, 
explicar e agir para transformar a realidade para emancipação humana, onde a exploração 
entre os seres humanos não exista. Assim sendo, o objeto é explicado historicamente dentro 
do marco das determinações impostas pelo Modo de Produção da existência, estabelecendo 
assim, nexos e relações entre o lógico e o histórico. Buscando explicar radicalmente o 
fenômeno, ou seja, revelar a essência. Para isso, parte-se do particular, verifica-se as 
singularidades e buscam-se as explicações no mais geral. A abordagem crítico dialética 
apresenta uma posição clara na luta de classes, expressa na sociedade capitalista. Tal 
abordagem possibilita contribuições de essência para as questões inerentes ao campo da 
produção do conhecimento no campo da Educação e da Educação Física, na perspectiva da 
superação de todo o modo de exploração humana, tendo como guia teleológico a construção 
da Sociedade Socialista, a fase de transição para a Sociedade Comunista, a única forma para 
essa condição, enquanto possibilidade concreta. 

Finalizamos esta introdução anunciando que este trabalho científico está organizado da 
seguinte forma:  

Introdução, constando a intenção de estudo, o objeto de estudo e toda a estruturação da 
pesquisa (problema, objetivos, hipótese e método).  

No capítulo um, intitulado “Parkour: levantamento da produção do Conhecimento e 
Conceito”, apresentamos um levantamento da produção do conhecimento que tratam do 
Parkour, o conceito de Parkour dessas produções, os limites e contradições dessas produções e 
a superação dessas contradições.  

No capítulo dois, situamos nossa compreensão sobre o modo de produção capitalista, a 
relação entre os diferentes tipos de Modo de Produção que existiram historicamente e sua 
relação com o Trabalho e a Educação.  

No capítulo três, tratamos de estabelecer a relação entre Modo de Produção e o 
exercitar humano, as formas de exercitação Ginástica, a relação Parkour X Ginástica 
estabelecida a partir da relação homem natureza/natureza humanizada, a Ginástica na 
contemporaneidade, a história do Parkour.  

No capítulo quatro, apresentamos o debate sobre a Formação de Professores de 
Educação Física; a proposta de Licenciatura em Educação de Caráter Ampliado; o debate 
sobre o Eixo dos Conteúdos Específicos do Currículo do Curso de Licenciatura em Educação 
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Física da UFBA; as experiências do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour na 
Formação de Professores de Educação Física; a contribuição das experiências realizadas para 
o Eixo Conteúdos Específicos; análise das possibilidades de construção de uma proposta de 
trato pedagógico com o conhecimento contemporâneo da Cultura Corporal, o Parkour, nos 
Ciclos de Ensino. 

E por fim, no capitulo cinco, apresentamos nossas considerações finais. 
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1. LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO E CONCEITO DE PARKOUR 

Neste capítulo, iremos debater sobre os limites e as possibilidades encontradas no 
levantamento da produção do conhecimento, a partir de categorias centrais para compreensão 
do real: realidade, contradição e possibilidade. Estas, nos deram subsídios para a superação 
das contradições existentes e possibilidades para o desenvolvimento científico sobre o 
Parkour. Os desafios que aparecem a partir daqui estão postos, mas é preciso que outros 
estudos debrucem esforços para contribuir para a cientificidade no trato com o conhecimento 
do Parkour, necessidade vital, posta no marco de uma sociedade que nos nega uma condição 
humana sine qua non, a de emancipação humana. 

Para analisar essas produções científicas, partimos de pressupostos filosóficos que 
consideramos essenciais para esse trabalho, a partir do que nos esclarece Saviani (1991, p. 
27): “[...] uma reflexão (radical, rigorosa e de conjunto) sobre os problemas que a realidade 
apresenta.”. Em acordo com Kosík (2002, p. 31)quando este propõe que o método de 
investigação consiste em: “1. Minuciosa apropriação da matéria, pleno domínio do material; 
2. Análise de cada forma de desenvolvimento do próprio material; 3. Investigação da 
coerência interna isto é determinação das várias formas de desenvolvimento.”. 

Para produzir conhecimento científico com rigorosidade, é preciso superar as 
contradições existentes neste âmbito, dentre as quais destacamos: a negação da razão, da 
ciência e da história. Compreendemos que essa negação serve como tática de preservação do 
capital e compromete diretamente o desenvolvimento das funções psicológicas superiores da 
classe trabalhadora, não permitindo superar os problemas que a realidade apresenta 
objetivamente. O modo de produção da vida, – no nosso tempo, o modo de produção 
capitalista -, vai repercutir diretamente sobre como o conhecimento científico é produzido e 
apropriado.  

No esforço de nos apropriarmos, sistematizarmos, objetivarmos e contribuirmos para o 
desenvolvimento da cientificidade acerca do Parkour, é que estamos propondo primeiramente, 
fazer um levantamento da produção do conhecimento acerca dessa temática. Dessa forma, 
temos o intuito de reconhecer os limites, apontar as tendências e propor a superação das 
contradições existentes. Este levantamento foi realizado desde os estudos no Curso de 
Especialização em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física, Esporte e 
Lazer, que começou em 2010 e, no presente estudo, nós atualizamos. Este levantamento foi 
realizado em variadas plataformas de busca como no Portal de Periódicos da CAPES, no site 
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de busca do Google Acadêmico8, no site de notícias de Parkour no Brasil, o Pulo do Gato9, e 
em Anais de Eventos científicos. Priorizamos as produções em língua Portuguesa, pelo limite 
que este pesquisador tem em conhecer outras línguas, por isso analisamos as produções 
brasileiras e portuguesas. Vale ressaltar que existem produções científicas sobre Parkour em 
muitos países e nas mais variadas línguas. Porém, atualmente, reconhecemos que as 
produções científicas brasileiras que tratam do Parkour são poucas quando comparadas com 
outros temas da Cultura Corporal, além de pouco divulgadas, o que se torna um entrave no 
debate sobre a produção do conhecimento e no avanço científico deste conhecimento. Mas 
constatamos que há um crescimento significativo nas produções científicas (artigos, 
monografias, dissertações e teses), tanto na Educação Física quanto nas mais variadas áreas, 
como Filosofia, Administração, Direito, Artes, Arquitetura e urbanismo, entre outros. As 
poucas produções científicas se configuram como um dos principais fatores que 
comprometem diretamente o avanço nas discussões nesta área. Além de poucas produções 
científicas, identificamos que a relação do Parkour com tantas áreas do conhecimento, 
influenciou diretamente no desenvolvimento do debate acerca dessa temática, pois elevou a 
quantidade de produções e ampliou o debate acerca da temática. Por isso, reconhecemos que é 
de suma importância o crescimento das produções científicas, afim de avançarmos tanto nas 
explicações, como nos fenômenos que envolvem esta atividade da Cultura Corporal. 

No levantamento da produção do conhecimento que fizemos, identificamos: 02 Teses, 
05 dissertações, 05 monografias, 28 artigos, 03 resumos expandidos e 01 capítulo de livro, no 
total de 44 produções, como mostra o quadro abaixo: 

Tipo de produção Autor e ano Quantidade 
Tese Contumélias (2008). Ferro (2011) 02 

Dissertação Carvalho (2009). Lemes (2010).Marques (2010). Freitas (2011). Barbalho (2011) 05 
Monografia Carvalho (2010). Santos (2010). Andrade (2010). Lordêllo (2011). Cássaro (2011) 05 

Artigo Costa; Costa (2007). Pereira; Carvalho (2008). Pereira; Armbrust; Ricardo (2008).Gaspar; 
Miranda (2009). Andrade; Cunha (2009). Armbrust; Silva (2010).Carvalho; Pereira (2010). 

Coelho (2010). Santos (2010). Godoi (2010).Vieira; Pereira; Marco (2011). Neto; Alves; 
Godoi (2011). Silva; Costa; Carvalho (2011). Carvalho; Teixeira; Soares (2011). Leite et 

al.(2011). Franco et al.(2011). Pinto et al. (2012). Liberalino; Elali (2012). Bonetto (2012). 
Lordêllo et al. (2012). Stramandioli; Remonte; Marchetti (2012). Siqueira (2012). 

Lordêllo; Dias Júnior; Morschbacher (2012).Caldeira (2012). Silva (2012). Tommasi 
(2013). Alves; Corcino (2013).  

28 

Resumo Expandido Beija (2012). Lordêllo; Almeida; Paraíso (2012). Rhumas (2012).Nagata; Carmo (2012). 03 
Capítulo de Livro Neira; Uvinha (2009) 01 

Quadro elaborado pelo autor para mostrar os tipos, autor, ano e a quantidade das produções.  

                                                           8Disponível em: <http://scholar.google.com.br/> 9Disponivel em www.pulodogato.parkour.com.br 



21  

Pelo quadro acima, podemos observar que a primeira produção acadêmica a ser 
produzida aqui no Brasil foi a de Costa (2007).Se houve outra produção antes ou no mesmo 
ano, não tivemos acesso a mesma. Esta produção, talvez por ser a primeira, apresenta uma 
abordagem muito superficial da atividade. Mas a produção que mais aparece nas bibliografias 
das produções que estamos trabalhando, é a de Pereira; Carvalho (2008). Este artigo é uma 
produção Portuguesa e chega até o Brasil pela internet. Sendo de fácil acesso e com um 
conteúdo um pouco mais aprofundado, este artigo foi amplamente divulgado no site nacional 
de notícias sobre Parkour, o Pulo do Gato10. Cabe aqui ressaltar que este site tem uma 
importante contribuição para o Parkour no Brasil, tanto com relação a notícias, debates, 
eventos, quanto com relação a produções acadêmicas. Apesar de não haver muitas produções, 
este cumpre um papel de destaque para os pesquisadores no assunto; pois é o local onde se 
encontram algumas produções em português, como dissertações, monografias e artigos. 

Esta duas produções citadas acima, são as mais antigas, e que de certa forma, serviram 
de base para muitas pesquisas realizadas nesse momento histórico. Mesmo tendo onde 
encontrar algumas das produções que circulam aqui no Brasil, neste site encontramos 
enquanto produções científicas apenas uma dissertação, uma monografia, um relatório 
científico e quatro artigos. O que evidencia a necessidade de criação de um banco de 
produções científicas acerca do Parkour, para que outros pesquisadores possam ter acesso as 
produções e qualificar o debate científico das mesmas no Brasil. Após termos feito esse 
primeiro passo, o de fazer um levantamento das produções, vamos partir para um outro 
debate, acerca do desenvolvimento das produções cientificas do tema.  

Para avançar e contribuir com no debate, nos debruçamos na discussão dos conceitos 
de Parkour que encontramos nestas produções. Consideramos suma importância, estabelecer o 
debate sobre o desenvolvimento das produções científicas acerca do Parkour a partir dos 
conceitos estabelecidos, pois compreendemos que conceituar é apropriar-se da coisa, como 
afirma Kosik (2002, p.18): “O conceito da coisa é compreensão da coisa, e compreender a 
coisa significa conhecer-lhe a estrutura”. 

 
Podemos então, a partir do levantamento da produção do conhecimento e dos tipos 

destas produções, identificar que os conceitos científicos elaborados, que, com efeito, 
correspondem ao grau de apropriação desse conhecimento, conforme demonstra o quadro 
abaixo: 
                                                           10Pode ser encontrado no site: www.pulodogato.parkour.com.br 
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Autor e ano Tipo de produção Quantidade Conceito 
Pereira; Armbrust; Ricardo (2008). Neira; 
Uvinha (2009). Gaspar; Miranda (2009). 
Armbrust; Silva (2010). Carvalho (2010). 
Stramandioli; Remonte; Marchetti (2012).  

Artigo; Capítulo de Livro; Artigo; 
Artigo, Monografia, Artigo 

 
 

06 Esporte radical 

Pereira; Carvalho (2008) e Carvalho (2009) Artigo e Dissertação 02 Fenômeno (sub)cultural 
Vieira; Pereira; Marco (2011) Artigo 01 Disciplina prática 

Neto; Alves; Godoi (2011) Artigo 01 Uma arte, uma disciplina 
Freitas (2011) Dissertação 01 Manifestação urbana 

Siqueira (2012) Artigo 01 Manifestação cultural 
urbana 

Alves; Corcino (2013) Artigo 01 Esporte radical de 
aventura 

Nagata; Carmo Resumo Expandido 01 Atividade radical 
Silva; Costa; Carvalho (2011) Artigo 01 Uma Arte 

Tommasi (2013) Artigo 01 Cultura juvenil 
Caldeira (2012) Artigo 01 Prática urbana 

Silva (2012) Artigo 01 Expressão Juvenil dos 
novos tempos 

Barbalho (2011) Dissertação 01 Uma arte ou disciplina 
Lemes (2010). Carvalho; Teixeira; Soares 

(2011) Dissertação e Artigo 02 Arte do deslocamento 
Leite et al.(2011) Artigo 01 Esporte, arte e filosofia 

Santos (2010). Cássaro (2011) Monografia e Monografia 02 Atividade de Aventura 
Franco et al.(2011) Artigo 01 Atividade de Aventura 

Urbana 
Carvalho; Pereira (2010). Contumélias (2008). Artigo e Tese 02 Desporto Urbano 

Pinto et al. (2012) Artigo 01 Esporte de Aventura 
Costa; Costa (2007). Coelho (2010). 

Liberalino; Elali (2012) Artigo; Artigo e Artigo 03 Esporte 
Godoi (2010) Artigo 01 Prática corporal 

Ferro (2011) Tese 
 
 

01 
Conjunto de práticas 

recreativas, artísticas e 
desportivas de 

rua 
Marques (2010) Dissertação  

01 
Atividade lúdica 

desportiva 
Andrade; Cunha (2009). Santos (2010). 

Andrade (2010). Lordêllo (2011). Lordêllo et 
al. (2012). Lordêllo; Dias Júnior; 

Morschbacher (2012). 
Beija (2012). Lordêllo; Almeida; Paraíso 
(2012). Rhumas (2012). Bonetto (2012) 

Artigo; Artigo; Monografia; 
Monografia; Artigo; Artigo; 
Resumo Expandido; Resumo 

Expandido; Resumo Expandido; 
Artigo 

 
 
 

10 Cultura Corporal 

Quadro elaborado pelo autor para mostrar o grau de apropriação do Parkour através do conceito (Brasil e 
Portugal). Identificamos através do levantamento das produções do conhecimento, que o debate 
acerca dos conceitos desta atividade corporal, se encontra hegemonicamente no campo de 
conceitos idealistas. De todos os quarenta e quatro trabalhos científicos analisados no quadro 
elaborado acima, identificamos dez que partem de um pressuposto embasado no Materialismo 
Histórico Dialético. 

A partir do movimento de apropriação dos conceitos no campo científico acerca do 
Parkour, conseguimos identificar que este debate ainda se encontra numa forma embrionária e 
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ainda há muito que avançar. A maioria dos autores que escrevem sobre essa temática elabora 
um conceito diferente, onde a compreensão do fenômeno é subjetivo. Este fato se dá porque, 
na maioria destas produções, são apresentadas poucas referências que tratam do assunto, além 
de partirem de concepções idealistas para o desenvolvimento do conceito em que se defende 
que a “coisa” é aquilo que cada um pensa que ela seja, e não o que ela é de fato na realidade 
objetiva. O fato de serem explicações de base idealista, existe uma tendência a apenas a um 
tipo de explicação do fenômeno. Não conseguem apreender e explicar a coisa para além da 
aparência, muito menos que esta coisa é síntese de múltiplas determinações acumuladas 
historicamente, existindo objetivamente e independente da ideia. Esclarecendo esse debate 
entre matéria e consciência, Cheptulin (2004, p. 122) diz: 

 
[...] A consciência é secundária em relação a matéria, porque é engendrada 
por ela em um certo estagio de seu desenvolvimento e também porque é o 
reflexo da matéria que existe fora e independente dela. [...] Para os idealistas, 
a consciência não é segunda em relação a matéria, ela é primeira, engendra a 
matéria, as coisas sensíveis e, de uma maneira ou de outra, reflete-se nelas. 
[...] Parece-nos, então, muito claro que a concepção marxista de consciência, 
como reflexo da realidade, não apenas nada tem em comum com a 
concepção idealista e, em particular, com a concepção platônica, mas ainda 
que ela é diretamente oposta a elas. 

 
Compreendemos que esta atividade corporal é um conhecimento da Cultura Corporal, 

que foi historicamente construído e socializado ao longo do tempo pelo conjunto dos homens 
e dentre os conceitos analisados, compreendemos que este é o que trata com mais propriedade 
deste tema, porém, compreendemos que ainda precisa avançar na explicação tanto da 
atividade quanto do conceito. 

Outro ponto importante a ser destacado na tabela acima, está nas produções que 
compreendem o Parkour enquanto um conhecimento da Cultura Corporal. Existem dez 
produções que compartilham dessa posição, porém, duas produções, a saber, Santos (2010) e 
Bonetto (2012), compreendem esta atividade corporal contemporânea a partir de outra 
compreensão da Cultura Corporal. Utilizam o termo, mas não o fazem com base na 
compreensão filosófica que fundamenta essa concepção, o Marxismo. São conceitos pautados 
no Giro Linguístico, que são nada mais, nada menos, que uma posição diametralmente 
oposta ao conceito clássico de Cultura Corporal, pautada na concepção da linguagem como 
categoria fundante do homem, enquanto o real conceito de Cultura Corporal, está pautado no 
trabalho como categoria fundante do homem. 
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Das dez produções científicas que citamos anteriormente, mesmo ainda tendo que 
avançar no debate, a única do universo pesquisado que trata na perspectiva de interesse do 
estudo – formação omnilateral; cultura corporal  - é a produzida pelo autor do presente estudo, 
que compreende o Parkour como: 

 
[...] uma manifestação da Cultura Corporal, que tem como objetivo as várias 
possibilidades de movimentação ou percursos através de técnicas próprias 
para superação de obstáculos em meio urbano e/ou natureza – natureza 
humanizada ou não – que a realidade objetiva apresenta. (LORDÊLLO, 
2011, p.30).  

Buscando identificar outros elementos que possam contribuir ainda no debate sobre o 
conceito, encontramos um documento, datado do ano de 2011, elaborado pela Associação 
Brasileira de Parkour (ABPK), que recebe o nome de “Manifesto Parkour (ABPK)”11. 
Segundo a própria entidade: 

 
Desde que iniciamos o processo de reestruturação da ABPK percebemos que 
o ponto de partida para nossas ações deveria ser a edificação de um 
documento oficial que transmitisse os valores e princípios que tratamos 
como “Parkour”. 
Dessa forma, após reuniões, discussões e debates intermináveis com vários 
representantes do Parkour Nacional, a ABPK tem o orgulho de apresentar a 
todos o Manifesto Parkour, um documento que visa esclarecer conceitos e 
definições sobre a prática para que fique claro e transparente a forma pela 
qual promoveremos nossas atividades. (ABPK, 2011)  

Esse documento, seria uma resposta à comunidade de praticantes e pesquisadores, com 
o objetivo de divulgar a prática, controle interno de suas ações e mostrar o posicionamento da 
ABPK perante uma pergunta que sempre está efervescente, sem se chegar a um acordo: O que 
é mesmo Parkour? Como já vimos acima, este debate está apenas no início de uma discussão 
que não se esgota agora. Mas um passo importante já foi dado até o momento, o de deixar 
claro o seu posicionamento e estar aberto ao diálogo. Segundo a ABPK: 

 
 Parkour é a prática corporal e fenômeno cultural, que se desenvolveu a 
partir do princípio de se deslocar de um ponto a outro, de forma rápida, 
segura e eficiente, utilizando apenas o corpo como ferramenta, como 
disseminado por David Belle.(ABPK, 2011) 

 

                                                           11Ver anexo A – Manifesto Parkour ABPK. Este documento está també disponível online, em: <http://www.abpk.org.br/2011/12/manifesto-parkour-abpk/> 
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A partir desse conceito, podemos fazer algumas reflexões das quais dizem respeito ao 
entendimento acerca de fenômeno cultural, mesmo o entendendo como uma construção 
cultural, esse conceito não consegue romper com a ideia de que o Parkour teria sido “criado” 
por David Belle (um dos primeiros praticantes que participaram da gênese do Parkour). Se a 
afirmação de que esta atividade corporal é uma construção histórica, ainda precisamos 
entender que um fenômeno cultural não é obra de uma única pessoa. E mais além, 
entendemos que, de certa forma, os homens constroem a sua história, porém não o faz como 
querem, mas a partir de circunstancias dadas objetiva e independentemente da vontade dos 
homens, sendo estas, os conhecimentos que a humanidade deixou enquanto legado histórico 
pelos nosso antepassados e pelas determinações do modo de produção do nosso tempo. Como 
já vimos, o debate acerca da explicação desta atividade corporal não se encerra por aqui, este 
é apenas o prelúdio do que ainda iremos discutir ainda neste trabalho, mais precisamente no 
3º Capitulo desta dissertação. 

A partir deste levantamento da produção do conhecimento, podemos identificar 
também duas categorias importantes para o desenvolvimento desta pesquisa. Que são as 
produções que tratam da parte pedagógica do Parkour, sendo estes no espaço escolar como no 
currículo dos cursos de formação de professores de Educação Física. E as produções que não 
tratam deste conteúdo de forma pedagógica, sendo estes da área comportamental, cultural, 
artístico, antropológico, dentre outros. Como mostra o quadro abaixo: 
 

Produções pedagógicas do Parkour Produções não pedagógicas do Parkour 
 

Gaspar; Miranda (2009). Santos (2010). 
Carvalho (2010). Armbrust; Silva 
(2010).Cássaro (2011). Franco et 

al.(2011). Neto; Alves; Godoi (2011). 
Vieira; Pereira; Marco (2011). Pinto et 

al. (2012). Bonetto (2012). Nagata; 
Carmo (2012).Lordêllo et al. 

(2012).Rhumas (2012).Alves; Corcino 
(2013). 

Costa; Costa (2007). Pereira; Carvalho (2008). Pereira; Armbrust; Ricardo 
(2008).Contumélias (2008). Carvalho (2009). Neira; Uvinha (2009). Andrade; Cunha 

(2009). Carvalho; Pereira (2010). Coelho (2010). Godoi (2010).Lemes (2010).Marques 
(2010). Carvalho (2010). Santos (2010). Andrade (2010). Lordêllo (2011).Freitas 
(2011). Barbalho (2011). Leite et al.(2011). Ferro (2011). Silva; Costa; Carvalho 

(2011). Carvalho; Teixeira; Soares (2011). Liberalino; Elali (2012). Bonetto (2012). 
Stramandioli; Remonte; Marchetti (2012).Caldeira (2012). Siqueira (2012). Lordêllo; 

Dias Júnior; Morschbacher (2012).Silva (2012). Beija (2012). Lordêllo; Almeida; 
Paraíso (2012). Tommasi (2013). 

Contendo 14 produções Contendo 30 produções 
Quadro elaborado pelo autor para demonstrar as produções pedagógicas e não pedagógicas do Parkour.  

As produções foram separadas nestas duas categorias, pela importância que terão 
posteriormente, referente ao debate sobre o trato pedagógico com o conhecimento do Parkour 
na formação de professores, no currículo e no ensino escolar, no capítulo quatro deste 
trabalho científico. Ainda consideramos poucas as produções pedagógicas que tratam do 
Parkour, sendo esta uma necessidade que se faz presente atualmente. O avanço nas produções 
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cientificas deste conhecimento, são necessários para que possamos dar saltos qualitativos nas 
explicações do fenômeno e consequentemente para a prática pedagógica do mesmo. 

1.1 Superaçãoda Pseudoconcreticidade 

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera 
comum da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e 

evidencia, penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um 
aspecto independente e natural, constitui o mundo da pseudoconcreticidade. 

A ele pertencem: 
- O mundo dos fenômenos externos, que se desenvolvem a superfície dos 

processos realmente essenciais; 
- O mundo do tráfico e da manipulação, isto é, da práxis fetichizada dos 

homens (a qual não coincide com a práxis critica revolucionária da 
humanidade); 

- O mundo das representações comuns, que são projeções dos fenômenos 
externos na consciência dos homens, produto da práxis fetichizada, formas 

ideológicas de seu movimento; 
- O mundo dos objetos fixados, que dão a impressão de ser condições 

naturais e não são imediatamente reconhecíveis como resultados da atividade 
social dos homens. 

O mundo da pseudoconcreticidade é um claro-escuro de verdade engano. O 
seu elemento próprio é o duplo sentido. 

 
KOSÍK, 2002  

Ainda segundo Kosík (2002, p. 22): 
 

[...] a destruição da pseudoconcreticidade como método dialético-crítico, 
graças à qual o pensamento dissolve as criações fetichizadas do mundo 
reificado e ideal, para alcançar a sua realidade, é apenas o outro lado da 
dialética, como método revolucionário de transformação da realidade. Para 
que o mundo possa ser explicado “criticamente”, cumpre que a explicação 
mesma se coloque no terreno da “práxis” revolucionária.   

Na perspectiva de contribuir na superação da pseudoconcreticidade, é que 
compreendemos que produzir conhecimento científico, é produzir respostas para 
determinadas questões que busquem atender as necessidades humanas vitais, imediatas, 
mediatas e históricas, tendo como critério de verdade a práxis revolucionária. Qualquer que 
seja a possibilidade, só se transforma em realidade quando existem condições determinadas, 
esta a que nos referimos, é a possibilidade concreta, que nos traz como exemplo Cheptulin 
(2004, p. 342): “Uma possibilidade concreta é, por exemplo, na época contemporânea, a 
possibilidade de passagem ao socialismo de todos os países capitalistas e dos países que estão 
no estagio pré-capitalista de desenvolvimento.”. 
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Por considerar vital a superação das contradições encontradas a partir do levantamento 
da produção do conhecimento, propomos que este direcionamento deve se dar através das 
seguintes possibilidades: 

1. Ampliar as experiências pedagógicas com o parkour; 
2. Ampliar as produções científicas acerca do Parkour, afim de alavancar o debate;  
3. A criação de um banco de produções científicas (on line) acerca do Parkour, como 

teses, dissertações, monografias e artigos, para auxiliar na pesquisa de estudos 
futuros; 

4. Que estas produções sejam na sua maioria na área da Educação Física, tendo como 
matriz a Cultura Corporal como objeto de estudo;  

5. Ampliar os tipos das produções para além de artigos, sendo objeto de estudos 
tratados em monografias, dissertações e teses; 

6. Ampliar as produções acerca do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour: 
7. E por fim, que estas produções superem as conceituações idealistas de Parkour - 

que são hegemônicas até o momento - na perspectiva de elaborar explicações para 
além da aparência, embasadas no materialismo histórico dialético. 

 
1.2. Critica as explicações encontradas na produção do conhecimento sobre 

parkour a partir das abordagens cientificas  
 
Nos primórdios da civilização, no comunismo primitivo, a humanidade explicava os 

fenômenos da realidade partindo da sua prática cotidiana e/ou relacionando com um ser 
supremo aos homens, um deus ou desuses, se configurando como conhecimentos mítico e/ou 
místicos. Como esclarece Andery (2012, 13): 

 
Dentre as ideias que o homem produz, parte delas constitui o conhecimento 
referente ao mundo. O conhecimento humano, em suas diferentes formas 
(senso comum, científico, teológico, filosófico, estético etc), exprime as 
condições materiais de um dado momento histórico. 

 
No modo de produção escravocrata, a humanidade deu um salto qualitativo na 

explicação do mundo. A divisão social do trabalho manual e intelectual, viabilizou a liberação 
de parcelas de homens para dedicar-se à reflexão sobre o conhecimento do mundo. Enquanto 
a força de trabalho do escravo era explorada, “os filósofos” tinham tempo para poder 
desenvolver outras formas de pensar e interpretar o mundo, forma pela qual conhecemos hoje 
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como Filosofia. Com esta “nova” forma de pensar o mundo, a humanidade desenvolve ao 
longo de séculos, perpassando pelo período escravocrata, feudal e capitalista, as quais surgem 
três correntes filosóficas se desenvolveram determinada compreensão do mundo, do real no 
pensamento, o Idealismo, o Materialismo mecanicista e o Materialismo Histórico 
Dialético. 

Estas correntes filosóficas, surgem a partir do esforço do ser humano para 
compreender e explicar o mundo, a realidade através do pensamento. Por isso, as duas 
correntes filosóficas, o Idealismo e o Materialismo, surgem do “problema fundamental da 
filosofia” a qual nasce da necessidade da humanidade de compreensão da realidade: Quem 
surge primeiro, a matéria ou a consciência? A partir dessa pergunta central, surgem respostas 
distintas, que por conseguinte, surgem mais outras questões que irão se configurar como 
essenciais para o conhecer filosófico: Podemos conhecer o mundo? O que é o conhecimento? 
O mundo é cognoscível ou não? Qual o critério de verdade?  

A saber, o Idealismo, responde a pergunta fundamental da filosofia afirmando que o 
pensamento vem primeiro que o real concreto e por tanto, é o mais importante. Esta parte do 
principio de que o pensamento é que produz o ser, sendo assim, pode-se dizer que a matéria 
só existe por que o pensamento a produziu: 

 
É a doutrina que responde à pergunta fundamental da filosofia, dizendo: “é o 
pensamento o elemento principal, o mais importante, o primeiro” E o 
idealismo afirmando a importância primeira do pensamento, afirma que é ele 
que produz o ser, ou, por outras palavras, que: “é o espírito que produz a 
matéria”. (POLITZER, 2001, p. 27) 

 
 Para o Materialismo mecanicista, tudo é decorrência da matéria, inclusive o 

pensamento. Não apreende o papel do pensamento, das ideias no desenvolvimento histórico, 
compreendendo que a história é um desenvolvimento linear, retilíneo, assim , as leis da 
natureza e da sociedade se impõem independente da vontade dos seres humanos. Para esta 
forma de desenvolvimento da apreensão do real pelo pensamento, podemos concluir que: 

 
(...) essas leis que regulam o funcionamento da vida social, econômica e 
política, são do mesmo tipo que as leis naturais e, portanto, o que reina na 
sociedade é uma harmonia semelhante a da natureza, uma espécie de 
harmonia natural. (LÖWY, 2003, p. 38) 

 
E o Materialismo Histórico Dialético, que tem na superação da compreensão 

idealista, que centrava no pensamento a apreensão do real, colocando as ideias como central 
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do desenvolvimento humano; e do materialismo mecanicista, que centrava na forma 
“recortada” da realidade, que centra a compreensão do real nas leis mais gerais como 
determinantes do desenvolvimento humano. Dessa forma: 

 
O materialismo histórico dialético, por tanto, é a superação histórica tanto do 
idealismo quanto do materialismo mecanicista. Ele possibilita compreender a 
base material das ideias e, ao mesmo tempo, a força material das ideias na 
reprodução social. (LESSA; TONET, 2008, p. 45)   

O pouco desenvolvimento das forças produtivas, que antecederam o desenvolvimento 
do Materialismo Histórico Dialético, foi determinante para a humanidade explicar a realidade 
de forma limitada. Somente com o avanço das forças produtivas, a partir da revolução 
industrial, e a partir da revolução francesa, que fez com que as ideias da humanidade se 
manifestassem como possibilidade objetiva na construção de sua história. Esse grau de 
desenvolvimento histórico que a humanidade alcançou, possibilitou segundo a teoria 
Marxista, a possibilidade de superação do idealismo e materialismo do seu tempo, dando um 
salto qualitativo na elaboração de uma teoria revolucionária.  

A saber, estas formas de pensar a realidade tem compreensão distinta que nasce a 
partir da pergunta central da filosofia. Para a corrente filosófica Idealista, a realidade só existe 
por que o homem é capaz de pensar sobre ela, ou seja, o real concreto - a matéria - só existe 
por que “eu” penso sobre a realidade; estando a resposta para as coisas no pensamento de 
quem reflete. Desta corrente filosófica, surge a abordagem metodológica conhecida como 
Fenomenologia12, também conhecida como Abordagem Fenomenológica Hermenêutica, que 
tem no sujeito o centro da pesquisa perante o objeto para explicação dos fenômenos da 
realidade. Defende a subjetividade decorrente da centralização do processo cognitivo do 
sujeito. Assim, o critério de cientificidade se baseia no processo lógico de interpretação e na 
capacidade de reflexão do pesquisador sobre o fenômeno estudado, a racionalidade prático-
comunicativa. 
                                                           
12 A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, tornam a definir essências: a 
essência da percepção, a essência da consciência, por exemplo. Mas também a fenomenologia é uma filosofia 
que substitui as essências na existência e não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra 
forma senão a partir da sua “facticidade”. É uma filosofia transcendental que coloca em “suspenso”, para 
compreendê-las, as afirmações da atitude natural, mas também uma filosofia segundo a qual o mundo está 
sempre “ai”, antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço está em reencontrar esse contato 
ingênuo com o mundo para lhe dar enfim um status filosófico. É ambição de uma filosofia que pretende ser uma 
“ciência exata”, mas também uma exposição do espaço, do tempo e do “mundo vivido”. É o ensaio de uma 
descrição direta de nossa experiência tal como ela é, sem nenhuma consideração com sua gênese psicológica e 
com as explicações causais que o sábio, o historiador ou o sociólogo podem fornecer dela; entretanto, Husserl, 
em seus últimos trabalhos, menciona uma “fenomenologia genética” e mesmo “uma fenomenologia construtiva”. 
(TRIVIÑOS, 1987, P.43) 
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Para o Materialismo mecanicista, que tem sua forma de explicação da realidade 
centrada de que tudo é matéria, inclusive as ideias; sendo as leis mais gerais como as leis da 
natureza, iguais as leis da sociedade, imutáveis e universais. A partir dela, surge uma 
abordagem Metodológica para compreensão da realidade, o Positivismo13, também conhecida 
como Abordagem Empírico Analítica, que tem no objeto o centro da pesquisa perante o 
sujeito seu foco principal para compreensão e explicação das coisas.  

Para o Materialismo Histórico Dialético, a realidade não provém de ideia pura e nem 
somente da matéria, mas da unidade entre as ideias para orientar as ações concretas dos 
homens e as possibilidades que o modo de produção, no momento histórico, o que permite a 
humanidade transformar a realidade. O fundamento do conhecimento é a práxis, produto da 
sua atividade e sua ação prática na realidade, juntamente com o desenvolvimento da dialética 
como forma de explicação da realidade. Dessa corrente filosófica surge a Abordagem 
Materialista e Dialética da História14, também conhecida como Marxismo, que tem na relação 
sujeito-objeto, suas múltiplas determinações históricas, os fundamentos para a explicação dos 
fenômenos da realidade. Reconhecemos assim, que esta é a Abordagem metodológica mais 
avançada que a humanidade já produziu para explicação da realidade na captação do seu 
movimento dialético. 

O que queremos ressaltar ao apresentar as abordagens enquanto possibilidades de 
produção do conhecimento cientifico que predomina nas produções sobre o Parkour posições 
idealistas, que mais contribuem para ocultar as relações capitalistas de produção e reprodução 
da vida do que elevar a capacidade teórica dos estudantes.  Consideramos que  estes são 
postos-chave para mudar a realidade que está posta, para uma possibilidade enquanto 
                                                           
13 Augusto Comte (1798-1857) é geralmente conhecido como o fundador do positivismo ou “filosofia positiva”. 
O projeto intelectual-político básico de Comte era a extensão dos métodos científicos das ciências naturais ao 
estudo da sociedade: a criação de uma “sociologia” científica. Sua concepção de método científico era 
evolucionista e empirista: todos os ramos do conhecimento passam por três estágios históricos necessários: 
teológico, metafísico e, finalmente, “positivo” ou “científico”. Neste estagio final, é abandonada a referencia às 
causas últimas, ou não-observáveis, dos fenômenos, em favor de uma busca de regularidades semelhantes a leis 
entre os fenômenos observáveis. Do mesmo modo que os modernos filosóficos da ciência empirista, Comte 
estava comprometido com um modelo de explicação baseado numa “lei geral”, segundo o qual a explicação é 
simétrica com a previsão. A previsibilidade dos fenômenos é, por sua vez, uma condição para estabelecer o 
controle sobre eles, e é isso que torna possível o emprego da ciência na tecnologia e na engenharia. 
(BOTTOMORE, 2001, p.290) 14 De acordo com o quadro geral da referência em relação ao problema fundamental da filosofia, o marxismo se 
inclui como uma tendência dentro do materialismo filosófico que, como sabemos, apresenta várias linhas do 
pensamento. As raízes da concepção de mundo de Marx estão unidas as ideias idealistas de Hegel (1770-1831). 
O idealismo objetivo de Hegel aceitava que todos os fenômenos da natureza e da sociedade tinham sua base na 
Ideia Absoluta. Marx tomou de Hegel várias ideias que foram fundamentais para o marxismo, como, por 
exemplo, o conceito de alienação e, de maneira essencial, seu ponto de vista dialético da compreensão da 
realidade. Mas, ao invés de vincular essas ideias ao espírito absoluto hegeliano, desenvolveu-as dentro de sua 
concepção materialista do mundo. (TRIVIÑOS, 1987, P.49/50) 
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realidade potencial. A partir dos limites e das possibilidades encontradas acerca do 
levantamento das produções do Parkour, no Brasil e em Portugal, feitos neste trabalho, 
acreditamos ter contribuindo significativamente com a cientificidade das produções acerca do 
Parkour e possibilitando saltos qualitativos no debate. 
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2. MODO DE PRODUÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO 
 

A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e com 
ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social; de que em todas as 

sociedades que desfiam pela história, a distribuição dos produtos, e 
juntamente com ela a divisão social dos homens em classes ou camadas, é 

determinada pelo que a sociedade produz e como produz e pelo modo de 
trocar os seus produtos. De conformidade com isso, as causas profundas de 

todas as transformações sociais e de todas as revoluções políticas não devem 
ser procuradas nas cabeças dos homens nem na ideia que eles façam da 

verdade eterna ou da eterna justiça, mas nas transformações operadas no 
modo de produção e de troca; devem ser procuradas não na filosofia, mas na 

economia da época de que se trata. Quando nasce os homens a consciência 
de que as instituições sociais vigentes são irracionais e injustas, de que a 

razão se converteu em insensatez e a bênção em praga, isso não é mais que 
um indício de que nos métodos de produção e nas formas de distribuição 

produziram silenciosamente transformações com as quais já não concorda a 
ordem social, talhada segundo o padrão de condições econômicas anteriores. 

E assim já está dito que nas novas relações de produção tem forçosamente 
que conter-se – mais ou menos desenvolvidos – os meios necessários para 

por fim aos males descobertos. E esses meios não devem ser tirados da 
cabeça de ninguém, mas a cabeça é que tem que descobri-los nos fatos 

materiais da produção, tal e qual a realidade os oferece. 
 

(ENGELS, 2005)  
Neste capítulo, temos como objetivo compreender o Modo de Produção Capitalista, a 

relação entre os diferentes tipos de Modo de Produção que existiram historicamente e sua 
relação com o Trabalho e a Educação. Deste modo identificar as relações e nexos com as 
questões específicas do trato com o conhecimento do Parkuor. Com isto buscamos os 
fundamentos ontológicos e históricos da educação que justificam a opção teórico 
metodológica proposta ao final desta dissertação sobre como ensinar e aprender o Parkour nas 
escolas e na formação de professores.  

Em um primeiro momento, mostramos como está estruturada a sociedade capitalista, 
como se configura a estrutura e a superestrutura – onde se encontra fundamentalmente os 
objetos de nosso estudo, a Educação e a Cultura Corporal na contemporaneidade– do modo de 
produção capitalista, bem como a burguesia sustenta sua Hegemonia através da coerção e do 
consenso. Posteriormente, mostramos como os diferente modos de produção na historia da 
humanidade, desde os primórdios até os dias atuais, condicionam a vida em sociedade de 
forma geral, principalmente as mediações existentes com relação a educação, identificando a 
educação pública como um espaço de disputa entre as classes, e um importante espaço na 
formação de intelectuais orgânicos que possibilite uma transformação concreta da realidade. 
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Por fim, propomos a formação humana como contribuição para a formação de intelectuais 
orgânicos comprometidos com os interesses da classe trabalhadora, possibilitando a 
transformação concreta da realidade. Contudo, esta formação só pode ser verdadeiramente 
possível em outra realidade, onde todas as contradições da sociedade capitalista sejam 
superadas radicalmente. Onde não exista antagonismo entre as classes, a escola seja única e 
cumpra seu papel para uma condição humana sine qua non, a de uma Formação Humana 
omnilateral. 

No início deste capitulo, trouxemos uma citação do Engels, referente ao texto com o 
título: Do socialismo utópico ao socialismo científico. Nele, podemos observar que a sua 
contribuição é a de nos ajudar com relação a explicar a realidade, porém, não a partir do que 
temos enquanto representação do real em nossa mente, mas a partir dos fatos materiais da 
economia da época a qual estamos estudando. Sabendo disso, começamos a desenvolver esse 
Capítulo tentando responder a seguinte pergunta: Como funciona Modo de Produção 
Capitalista? Ao começarmos com esta pergunta, temos o intuito de situar o leitor sobre em 
que Modo de Produção nós nos encontramos, como o mesmo funciona, até chegarmos onde 
se propõe este estudo, a Educação e a Cultura Corporal na Contemporaneidade. Para tanto, 
emergem também algumas outras questões que estão neste debate, os quais esclareceremos a 
seguir e, mais adiante no texto, como nos traz Taffarel; Santos Júnior (2010, p. 14):  

 
Se nos dispusermos a estudar e agir, estrategicamente e taticamente, na luta 
de classes, enquanto intelectuais orgânicos e militantes culturais devemos 
nos perguntar – O que significa na atual conjuntura a luta concreta contra o 
sistema capitalista? Que sistema é esse? O que impôs à humanidade? Como 
mantém sua sobrevida? Devemos nos perguntar como agir com base nas 
reivindicações imediatas, mediatas e históricas das classes trabalhadoras da 
cidade e do campo? 

 
Porém, antes de compreendermos as bases do Modo de Produção Capitalista, 

identificaremos historicamente como os homens chegaram a esta atual forma de produzir e 
reproduzir a vida. A humanidade tal qual a conhecemos hoje – o homo sapiens-sapiens - não 
foi assim durante toda sua história. A sua evolução começa com a constante evolução da 
matéria, que em um determinado tempo histórico começa a pensar sobre si mesmo. Os 
primatas, de onde surgem os primeiros hominídeos, são os ancestrais da humanidade. Mas, 
um fato histórico lhe foi condição para sair da condição animal para a condição social, que foi 
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a capacidade de realizar Trabalho15. Esta categoria fundante do homem foi a condição que 
lhe permitiu dar o salto qualitativo perante os outros animais. À medida que o homem 
realizava esta atividade, ele também se transformava enquanto ser histórico, e desenvolvia 
outro fator que foi importantíssimo para o seu progresso, a linguagem articulada. Graças à 
realização do trabalho o homem se desenvolve e começa a viver não mais pela condição que a 
natureza lhe proporcionava, mas enquanto ser que age guiado por elementos que extrai da 
própria realidade, passando a ser um ser social, que vive em conjunto com outros humanos; 
esta condição foi fundamental para que este conjunto de homens entrassem no Modo de 
Produção Comunal, esta é a pré-história da humanidade. Esta forma de organizar a vida se 
pautava na: 

 
Coletividade pequena, assentada sobre a propriedade comum da terra e unida 
por laços de sangue, os seus membros eram indivíduos livres, com direitos 
iguais, que ajustaram as suas vidas às resoluções de um conselho formado 
democraticamente por todos os adultos, homens e mulheres, da tribo. O que 
era produzido em comum era repartido com todos, e imediatamente 
consumido. O pequeno desenvolvimento dos instrumentos de trabalho 
impedia que se produzisse mais do que o necessário para a vida cotidiana e, 
portanto, a acumulação de bens. (PONCE, 2007, p. 17)  

Esse foi o Modo de Produção que deu a base para que surgisse outra forma de 
organizar a vida, a partir do desenvolvimento das forças produtivas, o Modo de Produção 
Escravocrata, os quais eram basicamente a função de seus indivíduos: “... aos filósofos 
caberia a direção da sociedade, aos guerreiros protegê-la e aos escravos, manter as duas 
classes anteriores” (PONCE, 2007, p. 60).Neste período da existência humana, tinha muito 
claramente como base econômica da sociedade que: 

 
[...] as relações de produção concentravam-se na posse de escravos, que 
usavam meios de produção de propriedade de seus senhores. Eles tinha 
autoridade também para se apropriar de tudo o que os escravos produziam, 
incluindo seus filhos.(JOHNSON, 1997, p.153) 

 
Em um dado momento histórico, manter a força de trabalho - os escravos - já não era 

mais possível, porque este passou a produzir menos do que realmente custava sua manutenção 
para os dominadores. Este entrave na estrutura dessa sociedade, ou seja nas relações de 
produção, fez emergir um processo revolucionário. Foi necessário então, outra forma de 
                                                           15Atividade vital humana, da qual é essencial a sua realização para manter a sua existência enquanto ser histórico e social; a saber, configura-se esta como o domínio do homem sobre a natureza. 
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organização da vida. Esse fato, por sua vez, deu as bases para o surgimento do Modo de 
Produção Feudal: 

 
Basicamente, feudalismo é o núcleo de relações sociais organizadas em 
torno da agricultura e do controle da terra. Na Europa, a terra era controlada 
por senhores militarmente poderosos que conseguiam apoio militar de 
nobres de categoria inferior em troca do controle que lhes concedia sobre um 
território especificado. Esse controle incluía o direito de apropriar-se para 
uso próprio da parte do que era produzido pelos camponeses, que viviam 
presos à terra por tradição, e pelo monopólio das armas e perícia em seu uso 
exercido pela nobreza. Os camponeses eram dominados pela nobreza local, 
mas ainda assim, exerciam algum controle sobre os meios e processos de 
produção e possuíam direitos tradicionais ao uso da terra. Cada parte da 
terra, com seus camponeses residentes e nobres governantes, constituía um 
castelo, que era um sistema social relativamente autônomo e auto-suficiente. 
(JOHNSON, 1997, p.112) 

 
Durante a derrocada do modo de organização social Feudal, uma classe que se pautava 

como revolucionária, fundou as bases para a construção da sociedade atual, a classe Burguesa. 
Como esta era a classe com a qual estava a incumbência de organização da vida, ou seja, o 
modo de produção e as relações de produção, para se manter Hegemonicamente no poder, 
organizou a sociedade pautada nos interesses de acumulo de Capital, a qual conhecemos 
como Modo de Produção Capitalista. Baseada na exploração da força de trabalho, extração 
da mais-valia, extraída da classe destituída dos meios de produção, a classe trabalhadora. 

Como já vimos anteriormente nos diferentes modos de produção da existência 
humana, a luta de classes foi o fator que motivou a humanidade a dar saltos qualitativos na 
produção e reprodução da vida. Em seus estudos, sobre a história da humanidade, Marx 
levantou a tese central de que: 

 
A história de todas as sociedades até os nossos dias não foi senão a história 
da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, 
mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, 
em constante oposição, tem vivido uma guerra ininterrupta, ora franca, ora 
disfarçada; uma guerra que terminou, sempre, ou por uma transformação 
revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das suas classes em 
luta. (MARX, 2009, p. 12). 

 
Para explicar como funciona a sociedade Capitalista, começaremos sobre as bases que 

fundam a atual sociedade. Começamos com a Estrutura, em que pousa a base econômica que 
se encontra a sociedade, que corresponde ao Modo de Produção e reprodução da vida, e as 
relações de produção. Sobre a base da sociedade encontra-se a Superestrutura, que segundo 
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Gramsci apud Portelli (2002, p. 53): “é o reflexo do conjunto das relações sociais de 
produção”. Mas a compreensão destas relações de produção no seio da superestrutura se dá 
primeiramente pela regulação da Sociedade Política, que legitima seu poder através do 
Estado, no qual exerce a função de controle na sociedade através da coerção, para manter sua 
dominação; corresponde as organizações no interior do Estado burguês: o Governo, o 
aparelho Militar, Jurídico, a Polícia e o Parlamento. Ainda na Superestrutura encontra-se a 
Sociedade Civil, que segundo Gramsci apud Portelli (2002, p. 21) é: “o conjunto dos 
organismos, vulgarmente ditos privados, que correspondem a função de hegemonia que o 
grupo dominante exerce em toda a sociedade”. Nesta referida parte, na Sociedade Civil 
encontramos a escola, os sindicatos, as associações, a igreja, a imprensa, etc. Exercendo a 
função do consenso, afim de manter a direção na sociedade. Assim, a Burguesia mantém a 
hegemonia do Modo de Produção através da relação dialética estabelecida na Superestrutura, 
da coerção e do consenso. Dessa forma, confirmamos a premissa de que a classe que detém o 
poder econômico, também detém o poder político. 

Mostramos acima como está organizada basicamente a sociedade Capitalista, que é a 
unidade entre a Estrutura: o modo de produção e reprodução da vida, e as relações de 
produção; juntamente com a Superestrutura: a Sociedade Civil, com a função de consenso 
entre as classes e a Sociedade Política, com a função de coerção da burguesia sobre a classe 
trabalhadora, mantendo assim a sua Hegemonia:  

 
O conceito de hegemonia tem como princípio a obtenção da direção 
ideológica e cultural de uma classe sobre a outra na busca de um consenso 
para que a hegemonia possa ser mantida e sustentada através da concepção 
de mundo de uma classe sobre as outras classes. Para Gramsci toda relação 
de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica. (RODRIGUES; 
HORA, 2012, p.03) 
 

A forma dicotomizada entre Estrutura e Superestrutura a qual apresentamos aqui, é 
apenas uma forma didática de apresentação, pois a relação entre esses dois componentes se 
estabelece de forma dialética e orgânica. A Estrutura é a base que engendra diretamente o 
desenvolvimento da Superestrutura, que em um primeiro momento é a penas o reflexo e que 
depois, só poderá se desenvolver e agir a partir desta base estrutural. Dessa forma entendemos 
que ao mesmo tempo em que a Estrutura dá as bases para o desenvolvimento e organização da 
Superestrutura, esta também reafirma e dá as condições necessárias para consolidar a base 
econômica, por tanto, as condições que perpetue a Hegemonia deste Modo de Produção, seja 
ela ideológica, política, social, intelectual, cultural, etc. 
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2.1 Modos de Produção e Educação 

Para ser eficaz, toda educação imposta pelas classes proprietárias deve 
cumprir as três finalidades essenciais seguintes: 1º destruir os vestígios de 

qualquer tradição inimiga, 2º consolidar e ampliar a sua própria situação de 
classe dominante, e 3º prevenir uma possível rebelião das classes dominadas. 

No plano da educação, a classe dominante opera, assim, em três frentes 
distintas, e ainda que cada uma dessas frentes exija uma atenção desigual 

segundo as épocas, a classe dominante não as esquece nunca.  
 

PONCE, 2007 
 
A forma dos seres humanos de organizar a vida, tem na organização do trabalho a sua 

principal característica. Evidencia-se que desde o surgimento dos primeiros grupos humanos 
está presente a relação entre educação e trabalho. Por entendermos que o modo de produção 
condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual de forma geral, é que 
compreendemos que na organização da educação não é diferente, a mesma por ter seu caráter 
de formação de intelectuais, tanto de uma classe como da outra, se faz um espaço de luta e 
disputa entre as classes. Por isso entendemos que: 

 
O homem não nasce humano, torna-se humano. Não o faz sem suas 
atividades e relações com os demais seres humanos, como entorno, com a 
natureza, sem desenvolver seus meios de produção, sem reproduzi-los, sem 
reproduzir a própria vida. No entanto, o padrão de relações – com o outro, 
com a natureza e consigo próprio – que se desenvolveu, por séculos e 
séculos, está baseado na exploração, expropriação, exploração, que se 
manifestam hoje na destruição da natureza, da cultura, das forças produtivas 
– trabalho, trabalhador, meio ambiente. O que caracteriza este sistema, 
construído historicamente, é a produção social de bens e a apropriação 
privada, a concentração de renda, a propriedade privada dos meios de 
produção. Esta situação, contraditoriamente, nos coloca ainda na fase pré-
histórica de relações humanas possíveis a humanidade – a sociedade de 
classes. Por tanto, impõe-se a necessidade histórica de superarmos, enquanto 
humanidade, o que desumaniza, o que destrói, aliena e coloca em risco a 
própria existência da humanidade. (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2010, 
p. 17/18). 

 
Para entendermos e explicarmos como as forças produtivas e as relações de produção, 

influenciam diretamente na vida material e especificamente na educação, tem que mostrar 
historicamente. Durante a idade primitiva, os homens produziam sua existência e 
simultaneamente, a educação era passada hereditariamente com o intuito de garantir suas 
vidas e perpetuação da espécie. Essa sociedade tinha como principal característica a 
inexistência de classes, por isso a unidade entre os homens. A partir do tempo histórico em 
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que o homem começa a se apropriar de forma privada da natureza, começa a historia da 
sociedade dividida em classes, a partir daí começa a se configurar outra sociedade, a 
escravocrata. Nessa época, a educação era dividida entre não proprietários e os proprietários. 
Os não proprietários, se educavam no processo do trabalho a fim de garantir sua existência, 
portanto, fora da escola; enquanto os proprietários, tiveram acesso a uma educação 
diferenciada, fora do trabalho, desenvolvida na escola. Então, que a partir da divisão da 
sociedade em classes, dividiu-se também a educação. 

No feudalismo, as explicações para todos os acontecimentos naturais e sociais, 
estavam baseadas no fanatismo religioso católico, acreditavam que era a vontade divina, a 
educação ficava a cargo da igreja católica e por isso, toda a verdade estava baseada na bíblia e 
na tradição. Para os nobres, a educação era direcionada para ingressar na vida religiosa, onde 
estavam armazenados os conhecimentos nos conventos, assim, aprendiam a ler e escrever, que 
eram os conhecimentos básicos para manter e perpetuar tal condição. Às massas, era 
destinadas a educação para ser sempre submissas, dóceis e conformadas, ensinando-lhes os 
dogmas do catolicismo da época, que conduzia obediência a hierarquia feudal. As tentativas 
de subversão desta ordem eram tidas como pecado mortal, sendo uma ação contrária à 
natureza e a vontade divina. 

Durante o processo de transição do Modo de Produção Feudal para o Capitalista, se 
desenvolve o pensamento iluminista, que se pautava contra os abusos da igreja católica, 
defendendo a racionalidade e a cientificidade como critérios de verdade para todo e qualquer 
acontecimento da realidade, sejam eles natural ou social. Para garantir a pseudoigualdade 
entre todos os indivíduos da sociedade e dar fim as lutas existentes no antigo regime, a 
burguesia - então classe revolucionária – vai desviar a atenção para o indivíduo, dando ênfase 
ao trabalho como única, justa e verdadeira forma de adquirir respeito e riquezas, por isso, a 
máxima do mundo burguês ainda é aceita como verdade, que diz: “o trabalho dignifica o 
homem”. Assim, a burguesia age ideologicamente, valorizando o esforço pessoal e a classe 
trabalhadora tem em seu pensamento que se trabalhar muito, poderá acumular riqueza e 
mudar de classe, tendo no burguês sua referência, garantindo assim  a “liberdade” de ser e 
viver dignamente, ocultando a exclusão inerente do próprio modo de organizar a vida. Com 
isso, esse recente modo de produção se configura entre a humanidade como uma forma ideal 
para organizar a vida: 

 
O capitalismo é neste determinado tempo histórico, o mais justo modelo 
econômico e político para toda a sociedade. O que os teóricos do capital não 
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explicitam é que o usufruto das maravilhas do capitalismo será apenas para 
uma misera parcela da humanidade. (FREITAS, 2009, p.99) 

 
Atualmente, quando se trata da educação, a burguesia, tem acesso a educação privada, 

em geral com mais qualidade, se estendendo a uma pequena parcela da classe trabalhadora 
que, com muita dificuldade, consegue manter seus filhos estudando nestas instituições; 
enquanto que para a grande maioria da classe trabalhadora (a quem não pode pagar), fica com 
a educação pública gerida pelo Estado burguês, que para manter sua ideologia e hegemonia, 
impede a elevação de consciência das massas, mantendo total despreocupação e descaso pela 
educação, deixando a mercê dos burocratas e que os ministros da educação sejam escolhidos a 
priori por interesses políticos. Esse descaso com a educação se reflete diretamente na vida 
escolar com escolas degradadas, péssima remuneração do professor, currículos escolares 
voltados para atender o mercado de trabalho alienante, etc. A situação atual da educação, 
deixa claro que essa ideia não está dissociada do modo de produção o qual nos encontramos: 

 
Os pensamento das classes dominantes são também, em todas as épocas, os 
pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder material 
dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual 
dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe 
também dos meios da produção intelectual, de tal modo que o pensamento 
daqueles que aos quais são negados os meios de produção intelectual está 
submetido também a classe dominante. Os pensamentos dominantes nada 
mais são do que a expressão das relações materiais dominantes; eles são 
essas relações materiais dominantes consideradas sob forma de ideias, por 
tanto a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante; 
em outras palavras, são as ideias de sua dominação. (MARX; ENGELS, 
2002, p.16) 

 
 Diante desse quadro da educação, se faz necessário questionar sobre o verdadeiro 

papel do sistema educacional: “Para que serve o sistema educacional se não for para lutar 
contra a alienação? Para ajudar a decifrar os enigmas do mundo, sobretudo o do 
estranhamento de um mundo produzido pelos próprios homens? (MÉSZAROS, 2005, p.17). 
Identificamos e defendemos a educação pública como um espaço de disputa entre as classes, 
uma organização responsável por educar os filhos da classe trabalhadora, um importante 
espaço na formação de intelectuais orgânicos que possibilite uma transformação concreta da 
realidade, a escola unitária deve ser: 

 
A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje 
estão a cargo da família no que toca a manutenção dos escolares, isto é, 
requer que seja completamente transformando o orçamento do ministério da 
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educação nacional, ampliando-o enormemente e tornando-o mais complexo: 
a inteira função da educação e formação das novas gerações deixa de ser 
privada e torna-se pública, pois somente assim ela pode abarcar todas as 
gerações, sem divisões de grupos ou castas(Gramsci, 2002, p.36). 
 Compreendemos que a educação deve ser garantida a todos da mesma forma, sem 

nenhuma distinção entre a educação e entre os educandos, porém, esta proposta só pode ser 
garantida em um modo de produção que se paute na relação igualitária entre os seres 
humanos, esse modo de produção é o Socialista. 

2.2 Formação Humana e a Construção do Modo de Produção Socialista 

Os seres humanos, precisam se apropriar dos conhecimentos produzidos e 
sistematizados historicamente para poder se tornar humanos, por isso a natureza dos homens 
não é dada de imediato ao nascer, mas é por eles produzida e apropriada coletivamente: 

 
Podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada ao homem, mas é 
por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o 
trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2003). 

 
É através dessa apropriação que este indivíduo singular vai construindo como membro 

do gênero humano. Assim, criar obstáculo a essa apropriação ou não permitir o acesso, é um 
atentado que, diga-se, é intencional - ao pleno desenvolvimento do individuo enquanto gênero 
humano. A educação é um dos meios, e não somente o meio de emancipação da consciência 
de classe, pois o grau de consciência da classe depende, fundamentalmente (mas não 
exclusivamente), do grau de desenvolvimento das ideias produzidas, desenvolvidas, 
disponibilizadas, acessadas e compreendidas pelo conjunto dos homens. A consciência de 
classe é desta forma, individual e coletiva; aí está a importância da formação dos sujeitos 
como papel fundamental na transformação da realidade e consequentemente da sociedade. 

Por isso, a educação a qual nos referimos, esta voltada para além das relações 
capitalistas de produção, com a perspectiva de formação humana, de uma educação 
omnilateral. No Brasil, a organização de uma pedagogia com essa característica se chama 
“Pedagogia Histórico-Crítica”, que segundo seu próprio autor, Dermeval Saviani, teve como 
influência para sua elaboração: 
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Portanto, as fontes específicas da pedagogia histórico-crítica se reportam as 
matizes teóricas do materialismo histórico representadas, basicamente, por 
Marx e Gramsci às quais cabe acrescentar, também, a contribuição dos 
autores que procuraram abordar os problemas pedagógicos com base nessas 
matrizes (...) e os intérpretes das ideias pedagógicas de Gramsci como, além 
de Manacorda, já citado, Brocoli (1977), Betti (1981) e Ragazzini (1978 e 
2002). (SAVIANI, 2008, p. 264). 

 
Esta concepção pedagógica, rompe radicalmente com as propostas de pedagogia que 

surgem com o intuito de manutenção do status quo. Pois compreende que a educação não esta 
fora das relações capitalistas de produção, muito pelo contrario, trata-la fora desta relação de 
produção, é o mesmo que devanear, romantizar a educação. A correlação de forças está 
influenciando e determinando diretamente, a pedagogia e não diferente a educação de modo 
geral.  

A burguesia, ao mesmo tempo em que universaliza a educação “para todos”, também 
não pode fazê-la de forma plena, em seu sentido mais humano, pois logicamente, isso 
acarretaria na elevação da consciência dos trabalhadores enquanto classe oprimida– de classe 
em si em classe para si - e consequentemente, em sua derrubada do poder. Por isso, a escola 
pública cumpre muito mal o seu papel de educar, já que se apropriando dos conhecimentos 
produzidos historicamente, a classe trabalhadora também estaria a um passo de se emancipar 
da ideologia burguesa, compreendendo sua posição de classe e por conseguinte, se engajando 
numa luta histórica, a superação da sociedade de classes. Assim: 

 
A organização e mobilização das massas jogam papel estratégico, essencial 
para a definição dos rumos da política. A educação, que transcende os muros 
das instituições, na linha da educação política, da consciência de classe e da 
organização revolucionária está na pauta, com urgência, urgentíssima. A 
educação como política cultural para as amplas massas está na ordem do dia. 
Impõe-se reunir as mais avançadas experiências da classe trabalhadora para 
fazer face a nova situação. Está aí nosso papel de intelectuais orgânicos, de 
militantes culturais, colocar o saber, o conhecimento científico em jogo para 
manter o que está posto versus a possibilidade histórica de novos rumos das 
transformações sociais... o  rumo da esperança, o rumo do socialismo. 
(TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2010, p. 22/23). 

 
Com tudo isso, o processo educativo é um meio para se chegar a algo, sendo esse algo 

os conhecimentos construídos historicamente pela humanidade em cada indivíduo singular, 
ou seja, tem uma finalidade. É por esse caminho que se chega à noção de educação como uma 
atividade mediadora na sociedade, uma das mediações do qual o educando, na sua 
participação ativa e pela intervenção do educador, passa de uma experiência social 
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inicialmente sincrética a uma visão sintética, mas organizada e unificada. Nesse sentido, a 
escola deve cumprir o seguinte papel: 

 
Não é a aquisição de capacidades de direção, não é a tendência a formar 
homens superiores que dá a marca social de um tipo de escola. A marca 
social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola 
próprio, determinado a perpetuar nestes estratos uma determinada função 
tradicional, dirigente ou instrumental. Se quer destruir essa trama, portanto, 
deve-se não multiplicar e hierarquizar os tipos de escola profissional, 
formando-o, durante este meio termo, como pessoa capaz de pensar, de 
estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. (GRAMSCI, 2001, 49)  

Por isso, entendemos que elevar a qualidade de ensino da escola pública, é sem 
duvida, contribuir para a emancipação da classe trabalhadora. Dizemos contribuir, porque 
uma verdadeira formação humana, só é possível em uma sociedade em que sejam superados a 
exploração do homem pelo homem, o antagonismo de classes, a supressão do trabalho ao 
capital, as desigualdades sociais, a ideologia burguesa e restrição do acesso ao que de mais 
avançado foi produzido pela humanidade - características da sociedade capitalista - para outro 
modo de gerir a vida em sociedade, na perspectiva de superação de uma sociedade de classes. 
Somente com uma mudança radical da sociedade e das contradições existentes forem 
superadas, é que será possível uma Formação Humana e omnilateral. Por isso, a proposta 
Marxista de educação tem como projeto a superação da atual sociedade para uma sociedade 
Socialista, fase de transição para a sociedade Comunista. 

Para este capítulo, vimos a partir de um apanhado mais geral, sobre as determinações 
que os diferentes modos de produção da existência humana na vida em sociedade. A categoria 
Modo de Produção, foi o eixo norteador para a compreensão mais especificamente acerca da 
educação, considerando um espaço de luta e disputa ideológica entre as classes. Em especial, 
acerca do trato com a Cultura Corporal na contemporaneidade. Para esta realidade que se 
expressa no seu movimento dialético e contraditório, tomamos como possibilidade concreta 
para emancipação humana, a formação omnilateral, na perspectiva da superação da sociedade 
de classes. 
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3. O PROBLEMA DAS EXERCITAÇÕES HUMANAS, A 
GINÁSTICA E O PARKOUR 

Neste capítulo, trataremos de entender como se estabelece a relação entre Modo de 
Produção e o exercitar humano, as formas de exercitação, em especial aquelas desenvolvidas 
pelo conhecimento clássico no âmbito da Ginástica, a relação Parkour e Ginástica 
estabelecida a partir da relação homem natureza/natureza humanizada, a Ginástica e suas 
possíveis expressões na contemporaneidade, a gênese e história do Parkour como 
possibilidade de ampliação do trato das problemáticas dos fundamentos e bases da Ginástica. 
Estes serão passos importantes para compreender e explicar o Parkour enquanto 
conhecimento contemporâneo da Cultura Corporal e ampliação do exercitar humano a partir 
das formas mais elaboradas e sistematizadas, acumuladas no âmbito da Ginástica. Explicações 
necessárias a formação dos professores e ao trato do conhecimento da cultura corporal na 
escola básica. 

Neste estudo, temos sempre como ponto de partida o modo de produção da vida. Mas, 
esta opção não é por mera opinião, mas sim por compreender que este é o ponto de partida 
para explicação da realidade com  radicalidade. Esta explicação nos dá condições de entender 
como as gerações anteriores produziram os conhecimentos que temos acumulados até o 
momento, nos deixando como legado histórico e o grau de desenvolvimento das forças 
produtivas; estas são as condições com que fazemos história, não como queremos mas a partir 
das condições que encontramos. 

Como já apontamos anteriormente, nós não nascemos humanos, mas nos tornamos 
humanos a partir do desenvolvimento das forças e relações sociais e produtivas. Este foi um 
processo que durou muito tempo. Apenas nos tornamos humanos a partir de uma categoria 
central para compreensão de nossas vidas, o trabalho. Além disso, essa capacidade de realizar 
trabalho nos fez sair da condição animal para a condição social. Para o que passamos por 
basicamente três estágios. O primeiro era predominante as leis biológicas, dependendo apenas 
do que a natureza podia lhes proporcionar de forma a suprir suas necessidades imediatas, 
sendo como qualquer outro animal. O segundo eram ainda predominantes leis biológicas, 
porém, a capacidade de realizar trabalho lhes concede o desenvolvimento do seu cérebro, dos 
órgãos, da linguagem; se constitui enquanto humano sob leis biológicas e leis sócio-históricas. 
O terceiro é o estágio do que conhecemos como homem atual, o homo sapiens, que não mais é 
determinando por leis biológicas, mas sob seu biológico, este se faz como gênero humano 
mais desenvolvido, predominando as leis sócio-históricas.  
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Buscando ainda nas contribuições da teoria histórico cultural, principalmente nas 
contribuições de Leontiev sobre a atividade humana, identificamos que além do 
desenvolvimento do trabalho humano, a cultura, a consciência e a personalidade, o homem 
também produz Cultura Corporal.Esta surge a partir da interação dos homens com a 
natureza, pela relação dos homens entre si e mediada pelo trabalho. É uma relação vital para 
os homens, podendo ser por necessidade, socialização, etc.Mesmo entendendo que não há 
uma expressão da cultura que não seja corporal, uma vez que os homens estabelecem relações 
entre si e a relação com a natureza, assim sendo, o debate acerca do conceito ainda está em 
discussão; porém, não é o nosso objetivo no momento de tratar aqui deste debate. 

Para demosntrar como se dá concretamente essa explicação, vamos tomar como 
exemplo Dias Júnior e Fernandes (2010, p.04):  

 
Para compreender como as necessidades humanas o fizeram produzir a 
cultura corporal, pensemos numa situação hipotética em que a mulher 
primitiva se desloca e se depara com um rio. Este é um momento em que ela 
deve resolver três problemas: como se deslocar, como respirar e como 
flutuar. Resolvendo este problema a mulher cria o nado. Como a cultura não 
é só produzida socialmente, é, também, acumulada historicamente, o homem 
de hoje é capaz de reformular o nado e criar os estilos por nós conhecidos: 
crawl, costas, golfinho e peito. A mesma explicação pode ser dada para 
outros elementos. A necessidade de se defender de tribos nômades leva o 
homem a criar a luta e a acumulação histórica faz ele recriar estilos 
diferenciados para cada região e etapa histórica de desenvolvimento.  

Temos como explicação na citação acima, dois elementos importantes para 
compreensão de como a partir da necessidade humana faz com que desenvolvêssemos a 
Cultura Corporal. No primeiro caso o nado e no segundo a luta. Assim, podemos afirmar que 
todas as práticas humanas decorrem da necessidade vital de produção da existência. Esse 
conhecimento desenvolvido pela humanidade é deixado de geração para geração como legado 
e sua acumulação histórica, faz com que se aprimore e/ou se crie técnicas próprias, estilos a 
depender do momento histórico, ou seja, o que se tem aprendido como legado, o grau de 
desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção e reprodução da vida, se 
produzam novas formas, técnicas e conhecimentos.. 

Focando mais especificamente a área de interesse desse estudo, e reconhecendo a 
ginástica como o conhecimento clássico, gênese da própria Educação Física16, nos colocamos 
a seguinte questão: Como as necessidades humanas fizeram com que a humanidade 
desenvolvesse o conhecimento hoje conhecido como ginástica? Assim como no exemplo 
                                                           
16 Ver LANGLADE&LANGLADE (1970); SOARES (2001); GOLLNER (1999). 
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trazido por Dias Júnior e Fernandes (2010), vamos imaginar uma situação hipotética em que o 
conjunto de seres humanos, mediante a necessidade de manter vivo, busca em uma árvore o 
fruto para comer. Esse grupo tem que resolver dois problemas imediatos: como trepar na 
árvore, como se movimentar nos galhos da árvore se equilibrando. Esse acumulo histórico fez 
que, a humanidade desenvolvesse outras formas de trepar e se equilibrar, sendo mais tarde, 
com o desenvolvimento das forças produtivas, torna-se doisfundamentos(suspender/trepar e 
equilibrar), dos cinco fundamentos da ginástica (rolar/girar, suspender/trepar, 
balançar/embalar, equilibrar e saltar). Em cada estágio de desenvolvimento das forças 
produtivas e das relações de produção, a humanidade encontrou a necessidade de organizar as 
suas forças físicas às condições objetivas correspondentes ao ambiente da sua atividade vital, 
sobre as possibilidades de manipulação deste ambiente e até da produção de ferramentas. 
Quanto mais primitivas e precárias as forças produtivas, maior a demanda de força física 
humana para a realização das atividades necessárias a produção da existencia.  

Indo mais além, em outra situação hipotética, que o fruto que se encontrava no alto da 
árvore, porém, esta não oferecia condições para que o homem conseguisse trepar para buscar 
o alimento, nem mesmo arremessando um utensílio conseguiam derrubar o fruto. Para superar 
essa dificuldade, um dos homens sobe nos ombros do outro e consegue pegar o fruto 
utilizando esse novo recurso. A acumulação histórica desse conhecimento faz com que este 
conjunto de homens descubra que além de eficiente atividade para suprir essa necessidade, é 
também uma forma ludica de se expressar, dando origem a uma das primeiras formas 
ginásticas conhecidas, a ginástica acrobática. 

Em um levantamento da produção do conhecimento acerca da ginástica acrobática, 
feito pela bolsista PIBIC Jéssica Oliveira (2012), financiado pela FAPESB, intitulado: 
Pressupostos ontológicos, gnosiológicos e axiológicos da concepção materialista e dialética 
da história: contribuições para o trato com o conhecimento específico da Ginástica 
artístico/acrobática. Pode-se observar que a Ginástica acrobática como uma das primeiras 
formas de “se exercitar o corpo nú”, tem seu surgimento na sociedade escravocrata. Existem 
regsitros históricos que comprovam tal afirmação, como afirma Norton (2010): 

 
Segundo Nista Piccolo e Merida (2008) há gravuras em monumentos 
egípcios que mostram a presença de acrobacias no cotidiano daquele povo, 
já na Grécia, os elementos acrobáticos estavam inclusos na Ginástica 
daquela época que incluía vários tipos de praticas corporais. E de acordo 
com Pérez Gallardo e Azevedo (2007), na China a acrobacia existe há mais 
de 2000 anos e se fazia presente no cotidiano tendo estreita ligação com o 
trabalho produtivo. Apesar de tanta presença na vida dos chineses, esta 
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pratica era menosprezada pela classe feudal, no entanto em 1949, com o 
governo popular as acrobacias passam a ser desenvolvidas por serem 
consideradas parte das artes nacionais. (NORTON,2010)  

Como já citamos anteriormente, a humanidade constrói sua existência a partir de 
circunstâncias dadas, objetivamente determinadas. Por isso, afirmamos que essa forma de 
exercitação ginástica, tem como base para sua sistematização, os conhecimentos que foram 
deixados como legado pelas gerações anteriores. Tendo essa geração se apropriado dos 
conhecimentos deixados pelos humanos do modo de produção comunal.  

No modo de produção escravocrata, mesmo com o surgimento da filosofia, as 
atividades corporais eram compreendidas como “a arte de exercitar o corpo nú”. Este 
conceito, abrangia todas as formas de atividades corporais como lutas, acrobacias, 
malabaristas, contorcionistas, a arte circense, entre outros. Apesar de ter registros históricos, 
principalmente com relação as artes circenses,  nas mais diversas civilizações como na China 
a 5000 anos, com acrobatas, contorcionistas e equilibristas, na Grécia antiga com os 
hipódromos, no antigo Egito, existem registros em desenhos de domadores, equilibristas, 
malabaristas e contorcionistas. Porém, foi no Império Romano que o circo ganhou força, onde 
os artistas faziam apresentações em anfiteatros, como no Circo Máximo de Roma (40 a. C). 
Contudo, somente mais tarde é que estas atividades seriam classificadas como atividades 
circenses. 

Neste período histórico, o circo tinha como caráter proporcionar diversão, 
entretenimento e fascínio ao público, dessa forma, rompia com a ordem estabelecida e 
ganhava a multidão, já que estas apresentações podiam ser vistas por todos, de qualquer classe 
social, logicamente que os espetáculos eram feitos em dias e horários diferentes. E assim foi 
durante todo o modo de produção feudal. Com o conflito existente entre as forças produtivas e 
as relações de produção existentes, chega então a queda desse modo de produção durante a 
revolução burguesa, uma classe que antes era revolucionária, neste período histórico se torna 
a dominante. A burguesia instala seu poder com a promessa de ser superior a classe que antes 
se fazia dominante, rompe os laços com a antiga forma de organização social e se mantém no 
poder quando domina as relações de produção e dita a organização das forças produtivas. 

Instala-se nesse momento a nova organização social ainda baseada na luta classes, a 
classe que domina a burguesia e a classe oprimida, o proletariado. Com o aperfeiçoamento da 
maquinaria, na nova ordem social predomina a venda de mercadorias como principal 
atividade proveniente do trabalho. A burguesia instalam as fábricas, pois são donos dos meios 
de produção, e as mercadorias, fruto do trabalho de outro que não é a burguesia, são 



47  

produzidas pela classe trabalhadora, que tendo como única forma de sobreviver a esta forma 
de organização social da vida, vende sua força de trabalho em troca de um salário em 
dinheiro. Essa nova relação das forças sociais de produção, foi explicada em profundidade 
através do conceito de Mais-valia desenvolvido por Marx. A Mais-valia, é o trabalho não 
pago, o excedente, produzido pelos trabalhadores no processo de venda da sua força de 
trabalho. 

O trabalhador é explorado no seu processo de trabalho, quando trabalha mais do que o 
necessário para pagar o seu salário, esse excedente, é o lucro que a burguesia obtém a partir 
do trabalho de outrem. Os valores do capitalismo, estão pautados principalmente na lógica do 
capital, onde prioriza o consumo de mercadorias como agente para movimentação da 
economia. 

No século XIX, esta ordem social precisava de um tipo de trabalhador qualificado 
paras as novas exigências do trabalho. Precisava de um trabalhador forte, que não adoecesse e 
que pudesse render ao capitalista a obtenção das suas taxas de lucro; precisava-se naquele 
momento histórico de trabalhadores qualificados para a nova exigência do mundo do trabalho. 
Neste período, a ginástica começa a ter um caráter cientifico, que se enraíza na cultura com 
um forte apelo à moral, a civilidade, disciplina e que rompesse com as tradições das 
atividades físicas existentes como o caráter lúdico, de divertimento, distração e lazer; 
principalmente na educação, se contrapondo as práticas circenses e qualquer forma de 
exercício sem uma utilidade prática daquele momento histórico. Essa então “nova” prática da 
ginástica, acontece simultaneamente em vários países, principalmente na Alemanha, Suécia, 
Inglaterra e França, a este evento chamamos de Movimento Ginástico Europeu.  

Todo esse contexto cultural ocorre em meio ao espaço urbano, que era o local feito 
para que os trabalhadores se mantivessem perto das fábricas, que deixa de ser o local para a 
prática de atividades corporais populares, para uma previamente determinada, atuando assim 
de forma objetiva nas relações de produção. Isso se dá não por mero deleite, mas este tem o 
objetivo de dar resultado direto na economia.  A relação das atividades corporais existentes 
entre os homens deixa de ser atividade livre, onde os homens se reconhecem enquanto 
produtores de cultura, para uma atividade determinada, onde os homens são apenas 
reprodutores e consumidores de uma cultura criada para exploração. As práticas corporais, 
nesse período histórico, estão a favor de modificar as relações de produção, se tornando 
indispensável para a produção, para a economia. 

Desde o século XIX que os grandes centros urbanos vêm tomando outras formas e 
configurações. O que antes era um espaço pensado para a permanência dos trabalhadores ao 
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redor das fábricas, atualmente vem tomando outras configurações. Não mais é preciso que os 
trabalhadores permaneçam ao redor das grandes metrópoles, mas, ainda assim, existe um 
espaço pensado para os mesmos, a periferia. Enquanto no centro da cidade se localizam os 
campos de trabalho, este mesmo espaço é o local que se torna acessível para quem pode por 
ele pagar, enquanto que os trabalhadores se encontram excluídos deste espaço, ocupando a 
parte que não é interessante a burguesia, os locais mais afastados da grande metrópole. 
Juntamente com esta “nova” configuração da vida em sociedade nas cidades, a situação das 
atividades corporais também são outras. Ao passo que a surge a necessidade da classe 
trabalhadora em ter acesso a cidade, reivindicando por melhores condições de moradia, 
transporte, saúde, educação, etc., também está em pauta em suas reivindicações o acesso as 
práticas corporais.  

Mas e quando esta segregação na configuração da cidade, e o acesso as políticas 
públicas de Esporte e lazer, lhes é de certa forma negado à classe trabalhadora, como se 
apresentam as possibilidades de expressão da Cultura Corporal no meio Urbano? A esta e 
outras perguntas que nos debruçaremos a debater a seguir, mais especificamente acerca da 
atividade corporal contemporânea, o Parkour. 

3.1 Compreendendo o Parkour a partir da História 

Existem muitas versões sobre a história do Parkour, mas a versão que aqui 
abordaremos, será a partir da história, tendo como continuidade da monografia de base. Esta 
monografia foi resultado dos nossos estudos no Curso de especialização em Metodologia do 
Ensino e da Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, ocorrido no ano de 2010/2011, na 
Faculdade de Educação, da Universidade Federal da Bahia. Logicamente, temos como 
contribuições para o debate, as produções das quais fizemos o levantamento das produções no 
1º capítulo deste trabalho. Reconhecemos previamente, que este debate não se encerra aqui, 
nesta produção, ainda há muito que ser pesquisado, estudado, debatido e esclarecido. Nosso 
objetivo neste momento, é o de se apropriar cada vez mais da história do objeto, a fim de 
extrair a sua essência dialética. 

Esta atividade corporal tem sua gênese na década de 1980 em Paris, na França, em um 
bairro suburbano chamado Lisses. Nos estudos produzidos e nos artigos encontrados na 
internet, há um grande debate sobre os pioneiros que começaram a experimentar e explorar o 
espaço urbano – o que mais tarde se desenvolveria com o nome de Parkour. Sabemos que 
muitos fizeram parte desse processo, porém, considerando a grande maioria dos estudiosos e 
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praticantes, existe um consenso de que David Belle e Sébastien Foucan foram os primeiros a 
praticar; ambos encontraram no bairro onde morava um cenário de exclusão, violência e sem 
nenhum tipo de apoio as políticas públicas de esporte e lazer. A partir dessas problemáticas 
encontradas, estes jovens da classe trabalhadora, se vêm obrigados a suprir a necessidade de 
se exercitar. A partir daí, começam sem ao menos saber que a superação destas necessidades 
faria com que caminhassem juntos a uma nova forma de exercitação, de exercício, a 
experimentarem como uma brincadeira. Com relação a isso, o próprio Sébastien Foucan nos 
relata em seu livro que a intenção primeiramente, era de se divertir junto com os amigos, 
apenas por lazer: 

 
Minha história começa em Lisses, França, onde, quando crianças, eu e meus 
amigos simplesmente começamos a seguir nosso desejo natural de correr 
pular e brincar; encontramos maneiras diferentes de nos locomover pela 
nossa cidade natal, ao invés de andar nas calçadas como todos faziam. Nós 
pulávamos em paredes, grades, pequenos postes... Mas, enquanto a maioria 
das pessoas abandona estas brincadeiras quando chega a idade adulta, nós 
continuamos. (FOUCAN, 2008, p.05). 

 
Em um estudo antropológico sobre a prática do Parkour em São Paulo, (Marques, 

2010), faz uma observação importante acerca do início da prática do Parkour em Lisses. Ele 
confirma a hipótese na qual a prática surge a partir da necessidade de se exercitar e/ou de se 
relacionar ludicamente uns com os outros, com o espaço urbano, e o contexto que os jovens se 
defrontaram naquele tempo histórico: 

 
Lisses, região nos subúrbios de Paris, distante 27 quilômetros do centro da 
capital francesa, um grupo de crianças, dentre elas David Belle e Sebastien 
Foucan, enfrentam a falta de equipamentos de lazer fora da escola. Muitos 
deles entram em contato com modalidades esportivas tradicionais no 
ambiente escolar, tais como a ginástica olímpica e as artes marciais, 
entretanto, fora do ambiente escolar encontram um ambiente hostil as 
práticas de lazer. Esse grupo de jovens passa então a explorar as 
potencialidades lúdicas dos equipamentos urbanos de Lisses, pulavam 
corrimões, bancos, monumentos. (MARQUES, 2010, p. 05) 

 
Obviamente que nem todos que participavam dessas brincadeiras as abandonaram, 

alguns continuaram. Apesar disso, sabe-se que muitos fizeram parte dessa construção. No 
decorrer deste tempo, Belle e Foucan continuavam a se divertir, tanto com os outros jovens, 
que ao longo do tempo foram se agregando a essa aventura; com a cidade - Paris - neste caso, 
o bairro suburbano Lisses. Sabe-se também, que David Belle tinha como referência o seu pai 
Raymond Belle (bombeiro condecorado) e o seu avô materno Gilbert Kitten (Sargento-major 
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aposentado do regime dos bombeiros militares), com quem viveu a maior parte do tempo. 
Ambos foram bombeiros em Paris, contando em muitas passagens do seu livro e que ainda 
teve forte influência deste lado altruísta do corpo de bombeiros. Porém, não foi este o grande 
“propulsor” que deu início ao desenvolvimento dessa atividade a qual conhecemos hoje como 
Parkour, como é explicado corriqueiramente; haja visto que os praticantes acreditem 
fielmente de que seria o aprendizado passado a David Belle pelo seu pai Raymond Belle, 
onde teria lhe apresentado/ensinado o Método Natural de Educação Física(M.N. abreviação 
do Método Natural), criado por Georges Hérbet. 

Essa versão da história do Parkour, de que este teria surgido a partir do Método 
Natural criado por Georges Hérbet, é a mais aceita atualmente e mais difundida, porém, em 
estudos realizados a partir de 2010, não encontramos evidencias concretas de que este fato 
tenha sido o motivador para o surgimento do Parkour. No presente trabalho, temos a intenção 
de sair das aparências e chegar a sua essência dialética. Entendemos que as motivações 
cumprem um papel importante, porem, é a história que irá demonstrar sua essência. Iremos 
levantar algumas questões, por isso no decorrer do texto, vamos mostrando os pontos que 
fazem desta explicação no mínimo questionável. Dessa forma, ao fim da primeira fase do 
Parkour17, segundo Lordêllo (2011, p.19): 

 
[...] podemos constatar que o mesmo é uma prática corporal criada a partir 
da necessidade humana de interagir e se movimentar, que a partir da 
superação dessas primeiras necessidades, produz ludicidade, ou seja, produz 
Cultura.  

Compreendemos que as condições para o desenvolvimento desta “nova” forma de se 
movimentar estavam dadas, que era estas as condições objetivas em que se encontravam estes 
jovens, de um contexto de exclusão desses jovens às políticas públicas de esporte e lazer, 
como o tempo ócio em que se encontravam. Parte da necessidade histórica dos homens de se 
movimentar e a chave para sua compreensão está na relação Homem X Natureza/Natureza 
humanizada; que durante seu desenvolvimento foi especificamente a relação destes jovens 
com a cidade e com os conhecimentos prévios, podemos citar entre eles: a ginástica, as artes 
marciais. O que evidencia que por trás de uma atividade corporal, que se expressa em meio 
urbano, há a necessidade latente da classe trabalhadora em ter acesso aos meios para a sua 

                                                           17 “Considero como primeira fase do Parkour, a fase em que estes jovens se socializavam, se divertiam ao se 
exercitarem sem ao menos colocarem um nome ao que estavam fazendo. Faziam apenas por lazer” 
(LORDÊLLO, 2011, p.19). 
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existência, como nesse caso, há necessidade de se exercitar, e muito mais, de reivindicar o 
direito de acesso ao espaço urbano. 

Uma questão importante, a ser esclarecida neste momento, é a de que a primeira fase 
do Parkour começa muito antes de da própria história do Pk. Ao longo da história da 
humanidade, os homens desenvolveram várias formas de se movimentar, como por exemplo, 
o saltar; o estágio do desenvolvimento dos conhecimentos acerca do saltar nos dias atuais é 
superior a dos nossos antepassados. A humanidade se apropria do que foi deixado como 
legado pelas gerações anteriores.  

Mas, esta atividade corporal historicamente construída, não é só produzida, ela 
também é acumulada historicamente. Sabe-se que o principal responsável pela expansão desta 
atividade corporal pelo mundo tem sido a mídia de massa, conforme nos aponta Dias (2011, 
p.2): 

 
O curioso é que as exibições espetaculares do parkour são um dos principais 
elementos na popularização dessa prática, inclusive no que diz respeito aos 
seus ideais de elevação espiritual e filosofia de vida. Incríveis demonstrações 
de David Belle em vídeos na internet ou em produções ou em produções do 
cinema, como o que ele protagoniza um filme publicitário de canal BBC ou 
no filme B13 13º Distrito (em que ele interpreta o personagem Leito), são 
uma das reconhecidas fontes de disseminação do parkour. Depois disso, até 
James Bond, o imortal agente secreto britânico, deu mostras de ter se 
interessado pela “arte do deslocamento”, como também é conhecido o 
parkour. Em 007 e Cassino Royale, Bond valeu-se das técnicas de parkour 
para perseguir um criminoso, que por acaso, ou nem tanto, é interpretado por 
Sebastien Foucan.  

Isso demonstra uma apropriação da atividade corporal, porém, transformada em produto 
de consumo, mercadorizada. A segunda fase do Parkour18 se dá quando os praticantes 
começam a dar nome aos movimentos chaves e se coloca um nome ao que praticavam. 
Depois de uma reportagem para a televisão francesa, surge uma necessidade de melhor 
organizar-se, dando início então a primeira associação de Parkour, a Associação Yamakasi. 
Durante esse tempo, acontece algo que será determinante no desenvolvimento do Parkour, os 
protagonistas desta atividade da Cultura Corporal (Belle e Foucan), entram para a brigada do 
corpo de bombeiros. Durante esse período entram para o grupo de ginástica dos Bombeiros e 
a consequência de assumir essa responsabilidade é drástica: Foucan em um acidente sério 
fratura o braço e Belle fratura o punho. Mesmo assim, Belle tenta continuar sua vida militar: 
                                                           18 Considero como segunda fase do Parkour, o dado momento histórico em que os praticantes começam a se organizar em dar nomes aos movimentos básicos e um nome a esta prática corporal. (LORDÊLLO, 2011, p.20). 
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Após recuperar-se da fratura, David entrou para o regimento da Marinha 
Francesa em Vannes. Durante esse período foi promovido, e tornou-se o 
recordista e campeão de escalada de corda (como seu pai), ganhou um 
certificado de honra por sua agilidade de ginasta e foi o primeiro vencedor 
do campeonato de obstáculo Essone. (PKMAX, www.pkmaxparkour.com)  

Depois de se recuperar da fratura, David Belle tem uma vivência que foi determinante 
no desenvolvimento do Parkour, a vivência com o método de treinamento que serve ao 
treinamento militar francês: o Parcurs du Combatant (Percurso dos Combatentes)19, depois de 
pouco tempo – 1 ano – mudam o nome desta atividade corporal para Parkour20. Assumindo 
assim, o pressuposto de que o Parkour se baseia em fazer percursos, se movimentando, se 
deslocando em meio urbano. Participam da criação e registro do termo Parkour, David Belle, 
Sébastien Foucan e Hubert Koundé.Com efeito, este fato demonstra uma forma de 
apropriação privada da atividade, já que esta é uma produção do conjunto dos jovens que 
participaram da primeira fase do Parkour, dados os sentidos e significados próprios do 
conhecimento historicamente acumulado.  

A partir da segunda fase do Parkour, essa atividade corporal começa tomar uma grande 
dimensão e a ganhar popularidade. Esta segunda fase do Parkour também é marcada por 
muitas brigas e desavenças entre a primeira e a segunda geração do Parkour; da dissolução e 
criação de muitas associações que difundem e defendem os valores do Parkour no mundo, da 
criação de documentários. Depois da necessidade de melhor organizar-se – dar nomes aos 
principais movimentos, criação e registro do termo Parkour – esta atividade corporal começa 
a tomar popularidade, seus praticantes participam de peça teatral21, vídeos na internet e 
programas de televisão – entrevistas, documentários, comerciais de TV, filmes... – assim, o 
Parkour começa a tomar popularidade na Europa. Com isso, através da mídia de massa22 
(televisiva e online) começa explorar cada vez mais o potencial que o Parkour tem de se 
surpreender as pessoas, por ser algo novo e de demonstração de extrema agilidade e isso é o 
                                                           
19 Um método de treinamento que se originou do Método Natural (desenvolvido por Georges Hérbet),com a 
necessidade de preparação dos militares na guerra do Vietnã.   20 A partir do método de treinamento francês, Parcours du Combatant (Percurso dos Combatentes) que serve 
para designar a prática. Usa o Parcours, trocando a letra “C” pela letra “K” para dar mais “força” ao nome e 
retirando o “S”. Assim surge o nome: Parkour. 21 Os tracers (Yahn Hnautra, Charles Perrière, Guylain N’Guba-Boyeke, Châu Belle-Dinh e Willians Belle) 
assinam contratos de dois anos no musical francês: “Notre Dame de Paris”, turnê entre a França e o Canadá. Este 
momento histórico está disponível no site: www.pulodogato.parkour.com.br 22 Segundo Fugikawa apud Giddens (2005, p.357), “Esclarece que o significado de mídia de massa é decorrente 
do fato desse tipo de mídia alcançar uma grande quantidade enorme de pessoas. Assim, jornais, TV, revisitas, 
internet, rádio, são alguns exemplos de mídia de massa que influenciam a opinião, atitudes e comportamentos da 
maioria da população.” 
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suficiente para que o Parkour comece a se difundir no mundo. Surge a necessidade de saber 
mais sobre o Parkour e são criados na internet - vários sites, blogs, fóruns e nos sites de 
relacionamento - centros de informação e discussão sobre esta atividade da Cultura Corporal, 
incluindo o Brasil. 

Depois de conhecer um pouco da história do Parkour, temos que esclarecer alguns 
pontos da sua história. O primeiro acontece na primeira fase do Parkour, e diz respeito ao 
conhecimento que os jovens haviam acumulado antes mesmo de começarem a se aventurar 
nas ruas de Lisses. Na maioria das sistematizações acadêmicas produzidas sobre Parkour, se 
diz que além do Método Natural, fez parte desta construção o Parcours du Combatant. A 
atitude de aceitação desta história implica na sua aceitação como mistério, que assim de modo 
bem simples e linear, explicando a questão central de que é a de como surgiu o Parkour. 
Entendemos que existem muitas outras mediações e influencias, as quais, em estudos futuros, 
precisam ser questionadas, estudadas e esclarecidas; as explicações que temos até o momento, 
são dadas pelo nosso tempo histórico, ou seja, o conhecimento é provisório e está em 
movimento. 

Belle relatou em seu livro que desde o início fez atletismo e ginástica na escola e nos 
clubes, também sabe-se que ele praticou Kung Fu, do qual é faixa preta23. Durante esse 
tempo, teve como referência na sua vida e grande influência desse lado altruísta, as histórias 
que seu pai e seu avó lhes contava durante o tempo em que passou na brigada dos bombeiros. 
Já Foucan relata sobre as experiências e suas inspirações que: 

 
Eu fui inspirado particularmente pelas culturas asiáticas, que são realmente 
focadas na energia e no espírito: em particular a arte marcial japonesa 
Aikidô, que ensina o conceito de harmonia, e como reagir às ações de outras 
pessoas; e a arte indiana da Yoga, que ensina que a energia é ligada ao seu 
corpo e demonstra as qualidades purificadoras da respiração adequada. 
(FOUCAN, 2009, p. 09).  

Somente relata que teve influência do Aikidô e da Yoga. Durante a primeira fase do 
Parkour, ambos tiveram acesso a conhecimentos sistematizados. Porém, Belle e Foucan 
depois da primeira fase do Parkour têm uma tendência à prática da ginástica. Entram para o 
corpo de bombeiros e fazem parte do grupo de ginástica, ambos não permanecem por 
sofrerem graves fraturas, punho e braço respectivamente. Somente depois da superação dessa 
fratura, é que Belle entra para a marinha francesa e tem experiência com o Parcours du 
Combatant, então troca o nome da atividade corporal que se chamava Art du Déplacement 
                                                           
23 Fato histórico encontrado no site do grupo PKMAX em : www.pkmaxparkour.com 
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(Arte do deslocamento) por Parkour. Este fato só acontece na segunda fase do Parkour, por 
tanto, levantamos como hipótese de que, nem o Método Natural e nem o Parcours du 
Combatant são conhecimentos que os atores dessa atividade corporal tinham durante a 
primeira fase do Parkour. 

A adesão dessa história do Parkour faz com que se estabeleça uma verdadeira 
confusão, que entendemos como uma questão referente à pseudoconcreticidade. A título de 
exemplo, podemos ver constantemente os praticantes e as produções acadêmicas entendendo 
essa atividade da Cultura Corporal como uma “filosofia de vida”. Tomar isso como verdade, 
identificamos que estão se pautando principalmente em dizeres do Método Natural 
desenvolvida por Georges Hérbet, como: “Ser e durar”, “Ser forte para ser útil“, enquanto a 
isso, já foi esclarecido que não foi encontrado evidencias concretas da influência do M.N. no 
Parkour, mas sim de um processo histórico necessário para o desenvolvimento humano, que é 
a necessidade de se exercitar, uma necessidade lúdica. Um fator importante nesse momento, é 
o de que esses pressupostos que o M.N. se baseiam, se alastram com uma facilidade muito 
grande entre os praticantes, principalmente porque as interpretações vão de encontro aos 
interesses dominantes de manutenção do status quo, como o de que exercitar bastante o corpo 
é o bastante para ter saúde, colocando a culpa da falta de saúde no trabalhador, reduzindo a 
saúde, que tem um conceito muito mais amplo do que um corpo sem doenças, ao estado de 
bem-estar promovido pelos exercícios físicos.  

Para ampliar um pouco mais o debate, sabe-se que o Método Natural faz parte de um 
processo histórico de Eugenia24 no âmbito da Educação Física no Brasil. Esta tendência se 
acentuou de forma mais contundente pelo pensamento da época, que tinha como meta a 
constituição de um físico saudável e equilibrado organicamente, menos suscetível a doenças e 
o embranquecimento da raça: 

 
O caso da eugenia, teoria racial que se pretendeu ciência, toca-nos mais 
profundamente, na medida em que traduz de forma mais explícita as 
preocupações de uma determinada classe me manter, de todas as formas e 
por todos os meios, a sua hegemonia de classe, bem como pela sua estreita 
relação com a retomada da educação física no século XIX em toda a Europa 
e as suas repercussões mundiais. No caso do Brasil, a educação física 
aparecerá colada aos ideais eugênicos de regeneração e embranquecimento 
da raça, figurando em congressos médicos, em propostas pedagógicas e em 
discursos parlamentares. As teorias racistas, particularmente a eugenia, 
foram poderosos instrumentos nas mãos da burguesia para justificar seu 

                                                           
24 A eugenia é uma ação que visa o melhoramento genético da raça humana, utilizando-se para tanto da 
esterelização de deficientes, exames pré-nupciais e proibição de casamentos consanguíneos. (BRASIL PCNs, 
1997, 19) 
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domínio de classe, para auto intitular-se a única classe e a paz de manter a 
“ordem” e de viabilizar a partir dela, o “progresso”. (SOARES, 1994, p.25). 

 
Neste período histórico, no início do modo de produção capitalista, o trabalho exigia 

corpos fortes e que os trabalhadores conseguissem exercer suas funções de forma produtiva. 
Os métodos ginásticos que surgiram nesse tempo, assim como o M.N., tinha como uma das 
principais funções fazer com que os trabalhadores atendessem a essa exigência para atender 
os interesses da burguesia.  

Voltando ao debate, sobre as afirmações que caracterizam o Pk como uma “filosofia de 
vida”, é necessário deixar claro e, assim saber sobre o conceito de filosofia na concepção 
materialista, que segundo Saviani (1991, p. 27): é uma reflexão “ [...] radical, rigorosa e de 
conjunto sobre os problemas que a realidade apresenta.” 

Dessa forma, reconhecemos que o Parkour não é uma filosofia, pois nem toda reflexão é 
filosófica. O pensamento filosófico surge a partir de um problema filosófico, quanto a isso 
explica Saviani (1991, p. 26): “Na verdade, um problema, em si, não é filosófico, nem 
científico, artístico ou religioso. A atitude que o homem toma perante os problemas é que é 
filosófica, científica, artística ou religiosa ou mero bom-senso.”. Podemos com isso, 
considerar que este é um mito a ser superado, não só com relação ao Pk, mas com relação a 
própria concepção de filosofia que encontramos atualmente. 

O que podemos constatar até o momento, é que as interpretações e explicações acerca 
da gênese do Parkour são de caráter, ora positivista, ora fenomenológico. Essa afirmação se 
dá por que estas explicações, não conseguem dar uma resposta que não sejam de forma linear, 
isolado das determinações históricas e de caráter individual, personalizado. Porque estas 
explicações são de forma “naturalizada”, como se fosse tudo centrado na história do próprio 
Parkour, sendo esta a forma linear; isolando de toda e qualquer influencia das determinações 
impostas pelo capital e independente da vontade humana, esta sendo a forma isolada das 
determinações históricas; e afirmando que esta atividade corporal é fruto da ideia de um 
praticante, o David Belle, que teve no Método Natural, o conhecimento passado por seu pai, a 
sua grande inspiração, mesmo admitindo que outros participem da gênese do Parkour, esta é, 
finalmente a forma de explicação de caráter individual. 

Compreender a história de qualquer que seja atividade corporal, sem situá-la nas 
relações de produção da existência humana, é o mesmo que romantizar tal atividade. É 
preciso que a humanidade saia da condição de conhecer a realidade apenas através “de 
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sombras projetadas25”, guiado através das sensações, passando a conhecer um mundo real, 
guiado pela razão, produzido pela própria humanidade; porém, reconhecemos previamente, 
que sair dessa condição não é tarefa fácil. Compreender essa condição, é um dos primeiros 
passos para a sua emancipação. 

Após resgatarmos um pouco da história desta atividade da Cultura Corporal, podemos 
constatar que além de ser uma prática contemporânea, esta se situa como uma prática 
essencialmente urbana. Podemos então dizer que esta faz parte do que chamamos de Cultura 
Urbana. Acerca do debate sobre a Cultura Urbana, Ferro (2011), trás uma síntese a partir de 
Magnani (2012), e explica que existem duas correntes de estudos sobre o urbano, uma a partir 
do pensamento marxista, e a outra a partir do pensamento pós-moderno. Ambas as correntes 
de pensamento têm posições que são convergentes acerca da temática, trazendo como 
principal posição, a resistência dos oprimidos com relação à dominação imposta pelo capital:  

 
Como sintetiza Magnani (2002), existem duas correntes de estudos sobre o 
urbano, uma mais relacionada com a escola de pensamento marxista, e outra 
que se insere no âmbito da tradição do “capitalismo tardio” ou do pós-
modernismo. As duas linhas de abordagem levam a “conclusões semelhantes 
no plano da cultura urbana: deterioração dos espaços e equipamentos 
públicos com a consequente privatização da vida colectiva, segregação, 
evitação de contatos, confinamento em ambientes e redes sociais restritos, 
situações de violência, etc.” (MAGNANI, APUD FERRO, 2002: 12).  

Retornando ao debate anterior, podemos destacar como outro fator importante é de que 
a compreensão da história do Parkour como apresentamos anteriormente, divididas em a 
primeira e a segunda fase, são formas mais simples de entender um pouco mais desta 
atividade, afim de compreender a sua coerência interna, na tentativa de extrairmos a sua 
essência dialética: 

 
[...] os fenômenos que estão acontecendo na realidade atual são 
simplesmente partes de um processo inerente ao desenvolvimento histórico 
geral, é preciso demonstrara essência dialética de tudo que existe. 
(PISTRAK, 2000, p. 34)  

Neste sentido, é de entendemos que os seres humanos constroem outras formas de se 
exercitarem a partir da apropriação e do desenvolvimento que as gerações anteriores nos 
                                                           
25A respeito de como conhecemos o real concreto, de forma distorcida ver um clássico de Platão “O Mito da 
Caverna”. Neste livro Platão vai explicar como a visão de jundo vai se formando a partir das imagens projetadas 
pela sobra para o interior da caverna, que são completamente diferente do que é o real não projetado por 
sombras.  
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deixaram como legado e como resposta a determinados estímulos, desafios e/ou necessidades 
humanas nas relações com os humanos entre si e entre os humanos e a natureza. Estas são o 
que chamamos de representação simbólica da realidade vivida pelos seres humanos, 
histórica e culturalmente criados, apropriados, desenvolvidos, recriados. 

Na Cultura Urbana não é diferente, estas são relações estabelecidas entre os seres 
humanos e entre os seres humanos e a natureza. Porém, com relação ao espaço urbano é o que 
chamamos de natureza humanizada, e esta é a natureza em um patamar qualitativo superior, 
porque transformada pelos seres humanos através de sua atividade vital, o trabalho, é portanto 
uma ação consciente, tem uma intencionalidade. Este é o processo em que chamamos da 
passagem de natureza em si, sendo esta a natureza que se encontra sem a ação dos seres 
humanos, em natureza para si, sendo esta a natureza modificada intencionalmente através do 
trabalho, pelos seres humanos. 

Em sua tese de doutoramento, Costumélias (2008), faz uma constatação importante 
com relação à apropriação do espaço urbano por parte dos jovens do bairro de Telheiras, 
considerado como “o templo do Parkour” na cidade de Lisboa em Portugal: 

 
No território urbano, a cidade, o bairro, a rua, coexistem diferentes formas 
de apropriar o espaço que configuram outros tantos discursos simbólicos, 
mais ou menos performativos, qualificadores dos contextos locais e das suas 
representações possíveis. (COSTUMÉLIAS, 2008, p.192)  

E com relação à prática do Parkour acrescenta: 
 

Modalidade que comporta riscos visíveis, a prática do Parkour ainda assusta 
os residentes de Telheiras, mas aos poucos vão-se habituando a ver o 
«bairro» cruzado por traceurs, que lhe dão uma componente identitária 
inesperada e até conflitual com a reiterada representação como uma aldeia 
na cidade, porque praticam uma atividade claramente urbana e globalizada. 
Contudo, as Ciências Sociais já mostraram que a formação de uma qualquer 
identidade é um processo em curso, atravessado por referentes vários, que se 
manifestam em “multiple and complex ways in everyday lifesituations”, o 
que, no caso, quer dizer que Telheiras significa agora, também, alguma coisa 
como “templo sagrado do parkour”, afinal um simbolismo que casa bem 
com a mítica ideia do “Triângulo da Luz”. (Costumélias, 2008, p.192)  

A utilização do espaço urbano para práticas corporais pouco conhecidas como o Parkour 
é no Brasil, assim como em Portugal, algo que causa certo estranhamento as pessoas, mas, aos 
poucos, os praticantes começam a ganhar identidade e espaço para praticar, juntamente com a 
aceitação das pessoas. Assim, o uso do espaço urbano se torna também um local feito para se 
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transitar, morar, trabalhar, etc, mas ganha outra possibilidade de expressar suas necessidades 
enquanto seres históricos, expressam a cultura do lugar, a Cultura Urbana. 

No Brasil, o Parkour chegou meados de 2004, quando jovens interessados na atividade 
buscavam informações na internet através de vídeos de David Belle e de sites: 

 
Assim como no resto do mundo, no Brasil o parkour chegou através de 
vídeos na internet. Praticantes de diversas cidades do Brasil como Brasília, 
São Paulo, Curitiba e Florianópolis começaram a treinar baseado no que 
viram em poucos vídeos de David Belle em 2004, e de informações muito 
escassas em sites internacionais. A partir daí surgiu a comunidade brasileira 
de parkour, que foi se desenvolvendo desde então. (PORTALPARKOUR, 
www.parkour.com.br)  

Salientamos que existe um desafio a ser esclarecido quanto à história do Parkour no 
Brasil, ainda não se tem registros em meio acadêmico de como se deu essa apropriação por 
parte dos praticantes brasileiros, mas podemos afirmar que, com efeito, assim como em boa 
parte do mundo, a internet foi o principal meio com o qual o Parkour chegou por aqui. A 
primeira informação sobre a criação de um lugar de debate e troca de informações sobre 
Parkour no Brasil, é datada no dia 4 de julho de 2004 em um site de relacionamento 
(www.orkut.com.br), esta comunidade se chama: Le Parkour Brasil, que hoje é um dos 
maiores centros de debate da atividade. Desde então, os praticantes se organizaram e criaram 
a ABPK – Associação Brasileira de Parkour - em 2005 e devidamente registrada em 2006, 
que já realizou até o presente momento, o 8º Encontro Brasileiro de Parkour (EBPK), foram 
sedes dos encontros respectivamente as cidades de: Curitiba/PR (2005), São Paulo/SP (2006), 
Brasília/GO (2007), Belo Horizonte/MG (2008), Salvador/BA (2009), Rio de Janeiro/RJ 
(2010), São Paulo/SP (2011), Manaus/AM (2012) e Florianópolis/SC (2013). 

Além dos encontros nacionais, acontecem também encontros estaduais, municipais e 
outros organizados pelos praticantes da região que organiza o evento, abrindo espaço para 
praticantes de qualquer lugar, bastando apenas que outros se interessem em viajar até o local. 
Os praticantes das regiões se auto-organizam com um propósito único de praticar Parkour e 
conhecer outros traceurs e traceuses.  

A partir do exposto, vamos a seguir compreender como as especificidades do Parkour 
e da Ginástica demonstram uma inter- relação. Vamos, a partir de um conhecimento clássico e 
sistematizado como a Ginástica, com suas bases e fundamentos, apresentar suas inter-relações 
com as técnicas do Parkour, como também, identificamos historicamente a proximidade entre 
ambas, da necessidade de superação dos problemas da exercitação corporal. 



59  

3.2 Bases e Fundamentos do Parkour e da Ginástica 

A história do Parkour mostra, que a superação dos problemas de exercitação corporal 
na contemporaneidade, o qual se desenvolveu também o conhecimento do campo ginástico 
em determinado tempo histórico, são formas de o homem suprir a necessidade histórica de se 
exercitar. Tais características explicitam a íntima relação entre Parkour e a Ginástica, 
considerando que esta última trata dos problemas das exercitações corporais que foram se 
desenvolvendo no campo ginástico. O Parkour, por ser uma atividade contemporânea da 
Cultura Corporal, seria “uma nova forma de ginasticar”?. Indica a possibilidade do trato do 
Parkour como uma das possibilidades das exercitações corporais, conservando seus objetivos 
e finalidades. Para mostrar como se dá essa relação, podemos nos ater como exemplo a 
relação entre as Bases e Fundamentos do Parkour e da Ginástica, ou seja, as particularidades 
que expressam generalidades, como mostra o quadro abaixo de Lordêllo; Almeida; Paraíso; 
Rodrigues (2012): 

 
Fundamentos da Ginástica 
e do Parkour Técnicas específicas do Parkour 

1. Saltar Princípio básico elementar do Parkour 
a) Passadas - Saltos com uma perna e depois com 

a outra 
b) Precisões - Saltos com as duas pernas juntas 

  
1.1 Amortecer Princípio básico do Parkour é amortecer a 

queda na ponta dos pés, que tem vários tipos 
de amortecimentos, com e sem as mãos 

a) Landing - Amortecer de forma suave 
b) Rolamento - Rolamento no chão para ajudar a 

amortecer uma queda 
  
1.2 Ultrapassar obstáculos Outro princípio básico do Parkour, que se 

caracteriza com várias formas e vários tipos 

a) Valts - Constitui várias possibilidades de 
passagens sobre os obstáculos 

b) Flow - Seria a passagem pelos obstáculos de 
forma fluente, contínua, corrente 

  

2. Suspender e trepar Princípio básico do Parkour, que tem o intuito 
de fazer o praticante subir em lugares altos 

a) Cath - Constitui pendurar-se sobre o muro ou 
parede 

b) Climb - Se refere a subir no muro ou parede, 
usando prioritariamente os braços juntamente 
com o impulso das pernas 

c) Planche - Suspenso na parte inferior da barra 
usando as mãos, passar para a parte superior da 
barra usando a força dos braços juntamente com 
o impulso das pernas 

  
3. Balançar/embalar Princípio importante quando se está 
pendurado, tanto para manter-se em 
movimento, quanto para ultrapassar obstáculos 

a) Underbar - Tem como finalidade passar por 
baixo de uma barra ou corrimão usando apenas 
as mãos 

b) Lachê - Suspenso na parte inferior da barra 
usando as mãos, dar impulso com as pernas e 
fazer o corpo balançar 
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4. Equilibrar Princípio básico do Parkour para se manter em 
equilíbrio em lugares altos 

a) Balance - Tem como finalidade equilibrar-se em 
barras ou muros usando os pés 

b) Balance quadrupedal - Tem como finalidade 
equilibrar-se em barras ou muros usando as 
mãos e os pés de forma quadrupedal 

  

5. Rolar/girar Princípio importante para se manter em 
movimento quando preciso 

a) Rolamento - Rolamento no chão para ajudar a 
amortecer uma queda e/ou a fim de dar 
continuidade ao movimento 

b) Reverse valt – saltar sobre o obstáculo apoiando 
as duas ou uma mão de forma que o corpo faça 
um giro de 360° 

Quadro elaborado pelos autores para demonstrar a relação do Parkour com a Ginástica26 
 

A partir do exposto, compreendemos que o conhecimento clássico da Ginástica, o 
domínio dos fundamentos: saltar, equilibrar, rolar/girar, balançar/embalar e suspender/trepar; 
encontram-se implícitos diretamente na prática do Parkour em seus diferentes níveis e graus 
de execução. Dessa forma, estamos defendendo o pressuposto de que estes, os conhecimentos 
clássicos que englobam o universo da Ginástica, são conhecimentos necessários para quem 
deseja se apropriar das técnicas e princípios do Parkour. 

A partir da compreensão da história e dos conhecimentos clássicos da Ginástica, os 
fundamentos, como essencial para o trato com o conhecimento do Pk, expressos no quadro 
acima, identificamos aproximações quanto aos sentidos e significados construídos, histórico e 
socialmente, das exercitações do campo do Pk com os do campo da Ginástica e reconhecemos 
o processo de desenvolvimento das exercitações corporais a partir do movimento do real e das 
condições objetivas de cada contexto social, e a importância do acesso a estes conhecimentos 
no processo da formação humana. Tarefa, esta, inerente ao processo de escolarização, que 
exige elaborar formas sistematizadas para se apropriar do mundo, do conhecer humano. No 
entanto, reconhecemos que o Parkour tem uma identidade específica, formas próprias de 
saltar, equilibrar, balançar/embalar, suspender/trepar, rolar/girar, definidas pelas condições de 
espaço, tempo e materiais, e por suas metas e objetivos. 

Reconhecemos que o domínio das técnicas é essencial para o trato pedagógico com o 
conhecimento da Cultura Corporal em sua mais diversa amplitude, no caso do Parkour não é 
diferente. Este conhecimento específico de cada atividade da Cultura Corporal, a técnica e o 
condicionamento, tem no Parkour uma necessidade de apropriação enquanto elemento que 
nos dará subsídios para evitar acidentes, conhecer os limites do corpo, os desafios da prática 
do Parkour no espaço urbano, o enfrentamento para não caracterizá-la como uma atividade 

                                                           26 Quadro extraído do artigo publicado em 2012, no IV Congresso Nordeste de Ciências do Esporte – CONECE. 
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esportivizada, mas do a partir do prazer do desafio para superação dos obstáculos e da 
superação de seus limites, individuais e coletivos. 

Neste tópico, apresentamos os conhecimentos necessários e fundamentais para o trato 
com o conhecimento do Parkour, a técnica. Passo importante para tratar pedagogicamente 
com este conhecimento e para entender como se dá a proposta desse conhecimento na 
Formação de Professores de Educação Física, voltada para sua sistematização na escola 
básica, é que vamos abordar no capítulo a seguir. 
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4. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AS 
EXPERIENCIAS SISTEMATIZADAS 

Neste capítulo, trataremos do debate sobre a Formação de Professores de Educação 
Física; a proposta de Licenciatura de Caráter Ampliado; o debate sobre o Eixo Conteúdos 
Específicos; as experiências do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour na de 
Formação de Professores de Educação Física; a contribuição das experiências realizadas para 
o Eixo Conteúdos Específicos; a proposta de trato pedagógico com o conhecimento 
contemporâneo da Cultura Corporal, o Parkour, nos Ciclos de Ensino para a escola básica. 

Na fase atual do capitalismo, onde podemos perceber a continua destruição das forças 
produtivas, que consequentemente, continua levando a humanidade à barbárie, o projeto de 
superação da condição desumana em que se encontra a sociedade, tem na luta da classe 
trabalhadora a superação das contradições, a construção do projeto de sociedade Socialista. 
Esta situação de disputa entre duas classes que se defrontam, também disputam a formação 
humana de modo geral. Na atual fase do capitalismo no Brasil, as reformulações Curriculares 
da Educação Física, se encontram nos marcos temporais, com as respectivas normatizações, 
modalidades e perspectivas de duração dos cursos: 

 
 Ano Decreto/ Resolução Modalidade Duração do 

curso 
1939 Decreto-Lei 1212/39 Licenciatura em Educação Física 02 anos 
1945 Decreto-Lei 8270/45 Licenciatura em Educação Física 03 anos 
1969 Resolução 69/CFE/69 Licenciatura em EF e Técnico Desportivo 03 anos 
1987 Resolução 03/CFE/87 Licenciatura e/ou Bacharelado em EF 04 anos 
2004 Resolução 07/CNE/04 Graduado em Educação Física 04 anos 

Fonte: Cruz (2009).  
O quadro exposto demonstra o grau da correlação de forças entre trabalho e capital, 

das forças produtivas e da luta de classes atualmente. Como já vimos anteriormente, o modo 
de produção da vida humana, determina a vida em sociedade de modo geral, este mesmo 
pressuposto se insere na formulação das leis, uma vez que a mesma faz parte das formulações 
da superestrutura enquanto agente, ora coercitivo, ora de consenso, para a manutenção do 
status quo. Podemos destacar enquanto recomposição do aparato legal, a tendência de 
desregulamentar o mundo do trabalho com o propósito de ajustar a força de trabalho, através 
de ações como a regulamentação das profissões, a criação dos conselhos, a privatização, 
terceirização, transferência de dinheiro da esfera pública para a privada e mais 
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especificamente na formação de professores de educação física, a divisão na formação 
acadêmica; dessa forma, rebaixa a formação da classe trabalhadora com o objetivo de 
aumentar os lucros do capital. 

Segundo dados do Ministério da Educação27, grande parte das Licenciaturas e 
Bacharelados, estão nas Universidades/Faculdades Privadas. Um fator novo nesta 
configuração nacional, iniciativas de formação a distancia, através de um programa do 
governo intitulado: Universidade Aberta do Brasil – UAB. Este curso tem o objetivo de 
formar uma grande parte da classe trabalhadora através da Educação à Distancia – EAD28. 
Este é o panorama que se encontra a formação da classe trabalhadora, mostrando como a luta 
de classes em constante acirramento, trava a disputa pela formação. 

Como já destacamos anteriormente, esta situação de disputa entre duas classes que se 
defrontam, também disputa a formação humana de modo geral, se expressando, por exemplo, 
nos projetos de formação de professores de Educação Física, a saber: 

 
De um lado o projeto de formação adequado ou subsumido a manutenção da 
escola capitalista com sua perspectiva alienadora. De outro lado o projeto de 
formação crítico-superador que visa uma contrainternalização, que busca 
uma formação para além do capital. (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, pg. 
14/15, 2010) 

 
A posição conservadora de formação de professores de educação física, defendida 

principalmente pelo sistema CREF/CONFEF, como já mencionamos anteriormente, tem 
como um dos seus objetivos a fragmentação do curso em dois tipos, o Bacharelado, que tem 
o objetivo de formar profissionais para atuarem nos espaços não escolares; e a Licenciatura, 
que tem como objetivo formar profissionais para aturem  nos espaços escolares. Esta posição 
tem como fundamentos: a dicotomia da formação de professores baseada principalmente na 
reserva de mercado, colocando assim, trabalhador contra trabalhador; alienando-os no seu 
processo de trabalho, já que são de uma mesma formação; principalmente no que diz respeito 
a concepção de educação física, que nega a condição de que as práticas corporais são um 
legado construído historicamente pela humanidade e que sendo assim, deve ser acessada por 
todos e não como “terreno” de um dado perfil de professores de Educação Física. Essa 
dicotomia pensada para os cursos de Educação Física, trás problemas de ordem 
                                                           
27 Estes dados podem ser acessados no Sistema e-MEC, do Ministério da Educação. Disponível em: 
http://emec.gov.br/>. Acesso em: 05 abr. 2012. 28 É uma modalidade de ensino, em que o aluno e o professor/tutor são separados especial e temporalmente. 
Nesta modalidade, o aluno determina seu próprio local e tempo de dedicação aos estudos, permitindo uma 
suposta autonomia e independência do aluno para com os estudos. Esta modalidade tem como objetivos o 
aligeiramento da formação e a diminuição dos gastos com a formação de professores. 
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epistemológica e política, fragmentando o conhecimento e desqualificando o trabalhador no 
seu processo de formação. 

Esta orientação para a graduação dos cursos de Educação física, são das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, e, segundo a lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, vai normalizar que a graduação é uma categoria geral do Ensino Superior, que 
engloba cursos de Licenciatura Plena, Bacharelado e Tecnológico. Mas somente a partir da 
resolução 07/2004, a formação em Educação Física, é fragmentada em Licenciatura Plena e 
Bacharelado. 

Se inserindo na disputa pela formação, o Movimento dos estudantes de educação 
Física – MEEF, com a Linha de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer – 
LEPEL, entram juntos, se contrapondo a proposta de Diretrizes Curriculares, trazendo a 
compreensão de que a Educação Física é um campo acadêmico-profissional, que se 
fundamenta em conhecimentos das Ciências Humanas, sociais, da saúde, exatas e da terra, da 
arte e da filosofia, elabora uma outra proposta de formação nos cursos de Educação Física, 
chamada de Licenciatura Ampliada. Esta nomenclatura parte de dois princípios, primeiro, se 
dá pelo entendimento de que este currículo deve proporcionar uma reflexão pedagógica e 
ampliada, sendo comprometida com os interesses da classe trabalhadora, tendo como eixo a 
constatação, a interpretação, a compreensão e a explicação da realidade complexa e 
contraditória. E segundo, por entender que onde quer que seja a área de atuação deste 
profissional, seja ela escolar ou não escolar, se dá através da docência, é uma relação 
pedagógica ao contrário do que afirmam os defensores da dicotomização da formação. 
(ExNEEF, gestão 2010/2011). 

Atualmente, há uma proposta de formação de professores de Educação Física em 
andamento na UFBA. Antes desta, na UFBA, existia outro currículo para a formação de 
professores, o qual se encontrava sobre uma forte necessidade de estruturação. Porém, esta 
pressão para reestruturação do currículo não ocorreu de forma pacífica, mas através de muitos 
debates, eventos, estudos de mestrado e teses de doutorado, avaliações e pressões estudantis 
para que o currículo avançasse na sua reestruturação. A proposta para reestruturação avança e 
este currículo se encontra em contínuos estudos, em dissertações e teses - como as concluídas 
RODRIGUES (2014); RODRIGUES (2014); em processo de conclusão LACERDA (2014) -, 
em constantes debates com seminários, reuniões com o departamento, reuniões com os 
estudantes da Graduação (Diretório Acadêmico) e da Pós-graduação. 

Neste momento, é importante deixar claro de que a Licenciatura Ampliada não é a 
união da Licenciatura com o Bacharelado. Ao invés dessa compreensão equivocada, a 
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proposta é a de romper coma formação voltada para qualificar a força de trabalho atender ao 
mercado de trabalho, com a fragmentação do conhecimento e uma concepção conservadora de 
sociedade e de Educação Física. A Licenciatura Ampliada tem como objetivo a superação da 
lógica do capital e, portanto, o de formação omnilateral, taticamente colocado para atender os 
interesses da classe trabalhadora, formando intelectuais orgânicos e militantes culturais29, por 
isso compreendemos que esta é a proposta que mais avança e que tem claramente exposta sua 
concepção de homem, de mundo e de que sociedade que formar. 

Uma medida importante para garantir a unidade nacional, que dê uma consistente 
formação acadêmica na área de Educação Física, garantindo uma consistente base teórica, 
para que o graduado compreenda criticamente as determinações e contradições do seu tempo, 
sendo capaz de reconhecer possibilidades para atuar na criação de condições objetivas para a 
transformação social. A proposta de Formação Ampliada está baseada na ideia da Base 
Comum Nacional, que diz: 

 
A Base Comum Nacional deverá, por tanto, permitir o domínio do 
conhecimento e seus meios de produção, em uma perspectiva de totalidade, 
radicalidade e de conjunto, do conhecimento produzido e que permita 
relações e ações transformadoras na realidade, tendo no horizonte um projeto 
histórico de superação do modo do capital organizar a vida na sociedade – 
modo este criado nas relações humanas, com caráter duplo, 
contraditoriamente, de desenvolvimento das forças produtivas e de sua 
concomitante destruição. Em sendo resultante de ação humana é, portanto, 
factível de ser alterado. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFBA, 2011, p.11) 

 
Nessa proposta de formação de professores de Educação Física, que tem o trabalho 

como princípio educativo, a Cultura Corporal enquanto objeto de estudo, como eixo 
articulador do conhecimento a prática social (práxis) e como matriz cientifica a história; 
foram estruturados em quatro eixos que se articulam conhecimentos científicos ainda em 
disciplinas, sendo esta a organização da UFBA. Os fundamentos são tratados através dos 
Eixos30: Fundamentos; Práxis pedagógica; Conhecimento específico; Trabalho científico; 
dentro destes podendo ser organizados em módulos ou sistemas de complexos temáticos. Esta 
proposta de formação de professores defende a Cultura Corporal como objeto de estudo da 
Educação Física: 

 
                                                           
29 Segundo Taffarel; Santos Júnior (2010), as funções do intelectual orgânico e militante cultural é: “[...] colocar 
o saber, o conhecimento científico em jogo, para manter o que está posto versus a possibilidade histórica de 
novos rumos das transformações sociais [...] o rumo da esperança, o rumo do socialismo.”  30 Ver fluxograma do curso em Anexo B – Fluxograma do Curso da UFBA. 
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Assim, faz-se evidente que o objeto de estudo da educação física é o 
fenômeno das práticas corporais cuja conexão geral ou primigênia – essência 
do objeto e o nexo interno das suas propriedades – determinante do seu 
conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela materialização em forma de 
atividades – sejam criativas ou imitativas – das relações múltiplas de 
experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas as leis 
sociais. O geral dessas atividades é que são valorizadas em si mesmas; seu 
produto não material é inseparável do ato da produção e recebe do homem 
um valor de uso particular por atender aos seus sentidos lúdicos, estéticos, 
artísticos, agonísticos, competitivos e outros relacionados a sua realidade e 
as suas motivações. Elas se realizam com modelos socialmente elaborados 
que são portadores de significados ideais do mundo objetal, das suas 
propriedades, nexos e relações descobertos pela prática social conjunta. 
(Projeto Político Pedagógico do curso de Educação Física da UFBA, 2011, 
p.26) 

 
O professor que termina o curso de formação de professores a partir deste currículo, 

terá muito bem desenvolvida uma consistente base teórica, atitude científica, consciência de 
classe, formação política e a compreensão para a atuação em organizações revolucionárias. 
(TAFFAREL, 2012). Ainda segundo a autora acerca da sua atuação:  

 
Defendemos que os professores de Educação Física podem atuar junto às 
populações que residem na cidade, no campo, nas florestas e nas águas, nos 
sistemas educacionais, saúde, esporte e lazer, áreas de reforma agrária, 
aldeias indígenas, populações ribeirinhas, entre outros espaços formativos 
onde seja exigido o trabalho pedagógico no trato com o conhecimento da 
cultura corporal. (TAFFAREL, 2012, p.06)  

A partir do exposto, com o intuito de contribuir para o currículo e a formação destes 
futuros professores, colocamos que a pesquisa de campo do presente estudo, ocorreu a partir 
do Eixo Práxis Pedagógica e do Eixo Conhecimentos Específicos, organizados enquanto 
complexo temático, como Conhecimento Identificador da Área o trato com o conhecimento 
contemporâneo da temática Ginástica, mais especificamente o trato com o conhecimento do 
Parkour, logicamente compreendendo-o enquanto elementos da Cultura Corporal. 

 
4.1 Princípios curriculares no trato com o conhecimento sobre a cultura corporal 
 
Para tanto, nos colocamos a seguinte questão: quais são os princípios curriculares para 

o trato pedagógico com o conhecimento da Cultura Corporal? De acordo com o Coletivo de 
Autores (1992): a) A relevância social dos conteúdos, afim de propiciar a compreensão dos 
determinantes sócio-históricos e a condição para que os estudantes se situem enquanto classe; 
b) A contemporaneidade do conteúdo, para que os conhecimentos tratados na escola não 
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sejam conhecimentos defasados, por isso, deve-se garantir o que tem de mais moderno no 
mundo contemporâneo, mantendo-os informados dos acontecimentos nacionais e 
internacionais, bem como os da ciência e da técnica; c) A adequação às possibilidades 
sócio-cognoscitivas do estudante, para adequar o conteúdo a prática social do estudante e 
suas possibilidades enquanto sujeito histórico; d) O princípio do Confronto e da 
contraposição dos saberes, tem o intuito de elevar o pensamento dos estudantes a partir do 
conhecimento que trazem, o senso comum, para o conhecimento científico, forma mais 
elaborada do pensamento; e) O princípio da Simultaneidade dos conteúdos enquanto 
dados da realidade, para dar subsídios para os estudantes se apropriarem dos conhecimentos 
científicos historicamente construídos, de forma que o conhecimento, que é a representação 
do real no pensamento, possibilite a partir de sucessivas aproximações, de forma espiralada se 
ampliando. f) O da provisoriedade do conhecimento, para propiciar aos estudantes a noção 
de historicidade, que parte de identificar que em cada período histórico o conhecimento 
expressa determinado estágio da humanidade, sendo importante para a compreensão do 
conhecimento enquanto representação do real no pensamento.  

Estes princípios curriculares para o trato com os conhecimentos da Cultura Corporal 
demarcam no Currículo da UFBA na Formação de Professores de Educação Física uma 
proposta de Caráter Ampliado. “Esta, expressa claramente seus pressupostos ontológicos, 
gnosiológicos, axiológicos e teleológicos”, portanto, delimitam a sua concepção de homem, 
de sociedade, de mundo e de que sociedade quer formar; todas estas concepções trazem uma 
dada compreensão de Projeto Político Pedagógico comprometido com a emancipação 
humana. RODRIGUES (2014). 

Considerando o exposto, o trato pedagógico do Parkour na perspectiva da superação 
do atual estágio que se encontra, se caracteriza como um conhecimento contemporâneo, 
dentro da problemática da Cultura Corporal, em especial da Cultura Urbana e, portanto, 
carece ser selecionado, organizado e sistematizado no currículo, a partir dos princípios do 
Currículo Ampliado, configurando-se um problema inerente à contemporaneidade do trato 
dos conteúdos da Cultura Corporal. Nessa perspectiva, buscamos na dinâmica das aulas 
identificar possibilidades para o trato com esse conhecimento. 

Na sequência, analisaremos as experiências desenvolvidas nas disciplinas do curso de 
Licenciatura em Educação Física da UFBA, visando contribuir com elementos significativos 
ao Eixo dos Conteúdos Específicos, à proposta de Licenciatura Ampliada de professores de 
Educação Física da UFBA. Para tanto, partiremos a seguir das três experiências ocorridas nas 
disciplinas do curso de Licenciatura em Educação Física da UFBA, cujo objetivo destas, foi o 
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de identificar possibilidades para a sistematização do Parkour no contexto de uma proposta 
pedagógica de formação de professores com a finalidade de contribuir para o debate acerca do 
Eixo dos Conteúdos Específicos e indicar elementos para o trato do conhecimento na 
educação básica. 

 
4.2 Três Experiência no trato com o conhecimento do Parkour na formação de 

professores de Educação Física 
 
Ao relatar de forma sistematizada as experiências estamos nos valendo do aporte de 

Hollidey(1996) que vai nos demonstrar que a experiência vai servir de base para a teorização 
e generalização se ela for rigorosamente sistematizada. Este pressupõe procedimentos de 
documentação e posterior organização e sistematização que permita conclusões retiradas das 
regularidades identificadas e que permitirão as generalizações propostas na conclusão da 
dissertação. 

Portanto, o que se segue é a descrição de três experiências retirando-se delas os 
elementos comuns, que nos permitem reconhecer regularidades no trato com o conhecimento 
do Parkour em situações e espaços formativos. 

 
PRIMEIRA EXPERIENCIA 
 

Quadro 6: Síntese da1ª Experiência no Trato com o conhecimento do Parkour  
Participantes 
 

Graduandos de Licenciatura em Educação Física da UFBA; 
Alunos do Ensino Fundamental 
 

Disciplina 
 

EDC 237 Ginástica Escolar 

Objetivo da 
Disciplina 
 

Experimentar e implementar vivências a partir das bases apoios e giros 
e fundamentos da Ginástica: rolar, saltar, suspender, balançar e 
equilibrar. 
 

Objeto 
 

O trato com o conhecimento com o Parkour e sua inserção como 
prática pedagógica no curso de Licenciatura em Educação Física. 

Unidade Escolar 
envolvida 

Escola Pública Municipal, localizada no Bairro de Pau da Lima, no 
turno matutino, com crianças de 4 a 7 anos. 
 

Desenvolvimento 1º Momento Aproximações teórico-científicas sobre o Parkour, a 
partir da monografia de Lordêllo (2011) e dos artigos de Costa; 
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 Costa (2007), Pereira; Carvalho (2008) e Andrade; Cunha (2009). 
 
2º Momento Vivência com autilização de materiais didáticos, 
inerentes ao universo da ginástica, como: banco sueco, plinto, e a 
estrutura física do Centro de Educação Física e Esportes (CEFE). 
 
3º Momento Elaboração de uma síntese dos conteúdos tratados e 
da vivência realizada, com registro em um relatório sobre a oficina. 
 

Dificuldades  
 

Os alunos tiveram dificuldades em estabelecer relações e nexos, a 
partir da gênese e do desenvolvimento do Parkour, com o modo com 
que a humanidade produz e reproduz a vida, e também com os 
conteúdos estruturantes da Cultura Corporal. 
 

Conclusões A atividade serviu de base para que os estudantes da disciplina 
tivessem instrumentos para suas experiências em uma escola da rede 
pública de ensino, com as oficinas experimentais. 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)  
A primeira experiência31 aconteceu na disciplina EDC 237 Ginástica Escolar32 do 

curso de Licenciatura em Educação Física da UFBA, sistematizada em uma oficina de 
experiência.33 Esta disciplina apresenta como um de seus objetivos de experimentar e 
implementar vivências a partir das bases apoios e giros e fundamentos da Ginástica: rolar, saltar, 
suspender, balançar e equilibrar, considerando, para tanto, suas diversas manifestações, assim 
como sua relação com outros conteúdos da Cultura Corporal. 

Desenvolvemos a oficina partindo da hipótese de que os conhecimentos inerentes ao 
Parkour compõem o universo da Cultura Corporal, e que a organização e o trato pedagógico 
do Pk no contexto da escola deve se dá a partir do domínio dos fundamentos da Ginástica e da 
perspectiva crítico-superadora da Educação Física, a qual busca contribuir para atender os 
interesses da classe trabalhadora, onde a mesma deve estar comprometida com os interesse da 
classe trabalhadora. Partimos da perspectiva crítico-superadora da Educação Física, que busca 
contribuir para atender os interesses da classe trabalhadora, pois compreendemos que as 
atividades corporais são produções construídas historicamente pela humanidade e, portanto, 
precisam ser acessadas por todos. Reconhecemos assim, a escola pública como um espaço de 
                                                           
31 Ver  fotos no Anexo C – Fotos da 1º experiência com os estudantes da UFBA. Experiência ocorrida em 2012.1 32 Esta disciplina, é remanescente do currículo anterior ao que está em vigor no momento, a mesma foi 
coordenada pela Profª Drª Roseane Soares Almeida com a seguinte equipe de trabalho: Cristina S. Paraiso 
(Doutoranda PPGE/UFBA), Alexandre F. Lordêllo (Mestrando PPGE/UFBA), Roseane C. F. Rodrigues 
(Mestranda PPGE/UFBA), Quênia R. Santos (Bolsista PIBIEX/LEPEL/UFBA) e Fábio Rigaud (Monitor 
FACED/LEPEL/UFBA). 33 Conceito de Oficinas de Experiência tratado por Hildebrant-Stramann (2009). 
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luta, de disputa entre as classes e o local da classe trabalhadora acessar estes conhecimentos 
na perspectiva de uma formação humana e de superação da sociedade de classes. 

A oficina de Parkour foi estruturada em três momentos: no primeiro momento, 
fizemos as primeiras aproximações teórico-científicas sobre o Parkour, a partir da monografia 
de Lordêllo (2011) e dos artigos de Costa (2007), Pereira; Carvalho (2008) e Andrade; Cunha 
(2009). Foram expostos conhecimentos sobre a história do Parkour desde sua gênese; seu 
processo de expansão no mundo; os mitos e paradigmas que permeiam essa temática, 
ampliando assim, as referências sobre como os homens se apropriam dos conhecimentos da 
Cultura Corporal nos dias atuais. Após a exposição, foi iniciado o debate sobre os conceitos 
de Parkour. Debatemos sobre a esportivização e suas consequências concretas na apropriação 
da Cultura Corporal e do Parkour pelo Capital. 

No segundo momento, partimos para a vivência utilizando materiais didáticos, 
inerentes ao universo da ginástica, como: banco sueco, plinto, e a estrutura física do Centro de 
Educação Física e Esportes - CEFE. Iniciamos dentro da sala de Ginástica experimentando as 
técnicas do Parkour a partir dos fundamentos da Ginástica e dos fundamentos do Parkour, 
com atividades como Passadas e Precisões, considerando o princípio básico do Parkour, que 
é amortecer a queda na ponta dos pés34. Na sequência foram estimulados saltos a partir do 
solo, passando para lugares mais altos, a fim de aprender os tipos de amortecimentos com e 
sem as mãos: o Landing. Usamos a técnica do Rolamento. Experimentamos os saltos e 
amortecimentos, o que inclui também as diversas sensações estimuladas. O desafio era 
vivenciar as várias formas e vários tipos de ultrapassagens de obstáculos: os Valts. 
Conhecendo cada vez mais as técnicas específicas do Parkour, tínhamos propriedade para cria 
nossas próprias possibilidades. 

Depois das noções básicas, passamos a experimentar níveis mais complexos, 
aumentando a altura do plinto para amortecer a queda. Colocamos dois plintos altos para os 
alunos passarem de um plinto para o outro usando a técnica de Salto de Precisão; colocamos 
dois plintos com alturas diferentes para ultrapassar usando as mais variadas formas de Valts, e 
assim desenvolver o Flow. Após adaptação e perda do medo de altura, experimentamos  o 
Balance, utilizando a base estreita do banco sueco, os alunos passariam se equilibrando de 
uma extremidade a outra do banco sueco. Passamos em seguida a explorar o espaço físico do 
CEFE como: os bancos, as quadras, as valetas e os passeios, usando as técnicas aprendidas em 
                                                           
34 Este é um importante fator para a prática do Parkour, identificamos como uma técnica fundamental. Isso se dá, 
por que esta é uma forma de amortecer a fase de queda quando se retorna ao solo, e assim, preservar a 
integridade física do praticante, diminuendo o impacto em seu corpo. 
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sala. Experimentamos outras técnicas não desenvolvidas em sala, como o Cath e o Climb. No 
entanto não tivemos oportunidade, nesse momento, de vivenciar o fundamento 
balançar/embalar porque o espaço físico do CEFE não oferece condições para o mesmo. 

Após a vivência, finalizamos a oficina com o terceiro momento, realizando uma 
síntese avaliativa, considerando o objetivo proposto. De forma coletiva, foi feita uma síntese 
dos conteúdos tratados e da vivência realizada, debatido dúvidas. Ao final foi solicitada a 
elaboração de um relatório da oficina, assim como, uma resenha dos textos trabalhados, com o 
objetivo de organização e sistematização do pensamento do aluno acerca do conhecimento 
tratado. 

Esta primeira experiência, serviu de base para que os estudantes da disciplina tivessem 
instrumentos para suas experiências em uma escola da rede pública de ensino, com as oficinas 
de experiências35. Após esse processo, iniciamos o planejamento de Oficinas em uma Escola 
Pública Municipal, localizada no Bairro de Pau da Lima, no turno matutino, com crianças de 
4 a 7 anos. As Oficinas foram realizadas em dois dias, com turmas do 1º e 2º anos do ensino 
infantil. O tema da Oficina orientou-se pelo Parkour, de maneira lúdico/recreativa com as 
crianças. A oficina foi intitulada “O Parkour na Escola”, tendo como objetivos: a) tratar os 
fundamentos da ginástica na escola através do conhecimento do Parkour; b) vivenciar os 
conteúdos do fundamento saltar – deslocar-se e ultrapassar. Foi organizada e sistematizada em 
forma de estações os seguintes procedimentos para movimentar-se e fazer percursos traçados: 
a) várias formas de saltar de lado, de frente, vertical, saltando com giro, etc; b) deslocar-se por 
cima, saltando para cima e para frente, etc; c)deslocando-se rastejando no chão e saltando 
uma corda; d) saltos do plano superior para o inferior utilizando uma escada pequena36. 

A experiência desse aluno do curso da UFBA, com o trato pedagógico do Parkour a 
partir da metodologia Crítico-superadora, mais especificamente no 1º ciclo de ensino, foi a 
primeira em vários sentidos: a ser sistematizada pelos alunos a partir de nossas experiências; a 
ser sistematizada a partir da Metodologia Crítico-superadora no 1º ciclo de ensino; a que nos 
deu subsídios para pensar em uma possibilidade concreta no trato pedagógico com este 
conhecimento. Esta experiência ficou como uma referência para o trato pedagógico a partir da 
Metodologia Crítico-superadora para as outras experiências que se seguirão. 

                                                           
35 Conceito de Oficinas de Experiência tratado por Hildebrant-Stramann (2009). 36Esta Oficina de Experiencia, intitulada “Parkour na Escola”, foi apresentada em forma de resumo expandido no 
IIº Seminário Interativo da Cultura Corporal, no ano de 2012. Pelo estudante Elton Rhumas. Ver Anexo D – 
Texto apresentado por Elton Ruhmas sobre oficina de Parkour na Escola. Sob a orientação da Prof. Dr. Roseane 
Almeida. 



72  

Nesta primeira experiência, tivemos o intuito de apresentar o que já se tem acumulado 
com relação aos conhecimentos do Parkour. De início, sobre a gênese e o desenvolvimento, 
situar o debate sobre a atividade em seu tempo histórico, e, por fim, sobre as técnicas do Pk a 
partir dos fundamentos da Ginástica. Além destes três passos que citamos anteriormente, há 
também um quarto, que é de suma importância para o trato com o conhecimento da Cultura 
Corporal em qualquer de suas expressões, o trato pedagógico nos ciclos de ensino. Este 
último não foi abordado nesta intervenção, por que o objetivo da experiência, era de fazer 
com que os estudantes da UFBA – e não o pesquisador, a partir de sua intervenção com as 
experiências -, já instrumentalizados, pudessem tratar pedagogicamente dos conteúdos, 
referenciados na proposta metodológica Critico-superadora, que é a partir dos ciclos de 
ensino. Nesta primeira intervenção, os estudantes trabalharam com o primeiro ciclo de ensino. 

Uma questão importante a ser esclarecida, é com relação a algumas dificuldades dos 
estudantes, como em estabelecer relações e nexos a partir gênese e desenvolvimento do 
Parkour, com o modo com que a humanidade produz e reproduz a vida, e também com os 
conteúdos estruturantes da Cultura Corporal. Como por exemplo, o fato de existir uma 
tentativa de esportivização da atividade, não faz com que seja categorizado e/ou tratado como 
um esporte. Entendemos que esta tentativa se trata de uma apropriação mercadorizada do 
Parkour pelo capital, afim de, primeiramente, torna-la uma forma de espetáculo e 
posteriormente extrair lucro desta apropriação. Podemos chamar este processo de produção 
coletiva e apropriação individual dos conhecimentos produzidos pela humanidade. 

A partir dessa experiência, foram levantadas algumas necessidades as quais tivemos 
que refletir e tentar supera-las posteriormente. Tomamos como desafio: 1- escrever um artigo 
no formato de relato de experiência, sobre esta intervenção na disciplina; 2- escrever outro 
artigo sobre a tentativa de esportivização do Parkour, mesmo que fosse um debate inicial 
acerca do assunto; 3- Os estudantes que participaram da oficina reclamaram de dores nos 
membros inferiores e no abdômen, por causa do esforço feito na aula; 4- Ampliar o debate 
sobre a utilização dos conhecimentos do Pk nas mídias de massa, como filmes e internet; e 
finalmente, 5- Ampliar mais o debate acerca das relações e nexos da gênese e 
desenvolvimento do Pk com o modo de produção da vida. A partir do exposto, conseguimos 
publicar os dois artigos dos quais tínhamos nos lançado enquanto desafio, no IVº Congresso 
Nordeste de Ciências do Esporte, o CONECE. O primeiro foi com relação ao relato de 
experiência na disciplina, com o título: “Oficina sobre Parkour: Uma experiência na disciplina 
Ginástica Escolar”, o segundo foi sobre a tentativa de esportivização do Parkour, com o título: 
“Parkour e Freeruning: A tentativa de esportivização”. Consideramos um enorme avanço em 
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nosso trabalho a publicação destes dois artigos, os quais irão contribuir tanto para o 
desenvolvimento desta pesquisa quanto os de outras que ocorrerão posteriormente. 

 
 
A SEGUNDA EXPERIENCIA 
 

Quadro 7: Síntese da 2ª Experiência no Trato com o conhecimento do Parkour  
Participantes 
 

Graduandos de Licenciatura em Educação Física da UFBA; 
 

Disciplina 
 

EDCD 050 - Ginástica I 

Objetivo da 
Disciplina 
 

Experimentar e implementar vivências a partir das bases apoios e 
giros e fundamentos da Ginástica: rolar, saltar, suspender, balançar e 
equilibrar. 
 

Objeto 
 

O trato com o conhecimento com o Parkour e sua inserção como 
prática pedagógica no curso de Licenciatura em Educação Física.  

Unidade Escolar 
envolvida 

Escola Municipal, localizada no Bairro de Santa Cruz, no turno 
matutino, com crianças de 7 a 12 anos. 

Desenvolvimento 
 

1º Momento Aproximações teórico-científicas sobre o Parkour, a 
partir da Dissertação de Marques (2010), da monografia de 
Lordêllo (2011), e dos artigos de Pereira; Carvalho (2008), 
Andrade; Cunha (2009), Armbrust; Silva (2010), Vieira; Pereira; 
Marco (2011), Lordêllo; Almeida; Paraíso; Rhumas (2012), 
Rodrigues (2012)37 e Lordêllo; Dias Júnior; Morschbacker (2012). 
 
2º Momento Vivência com a utilização de materiais didáticos, 
inerentes ao universo da ginástica, como: banco sueco, plinto, e a 
estrutura física do Centro de Educação Física e Esportes (CEFE). 
 
3º Momento Elaboração de uma síntese dos conteúdos tratados e 
da vivência realizada, com registro em um relatório sobre a oficina. 
 

Dificuldades  
 

Os alunos tiveram dificuldades em estabelecer relações e nexos, a 
partir da gênese e do desenvolvimento do Parkour, com o modo 
com que a humanidade produz e reproduz a vida, e também com os 
conteúdos estruturantes da Cultura Corporal. 
 

Conclusões Apesar das dificuldades, foi possível ampliar um pouco mais as 
                                                           
37 Oficina sobre Parkour: Uma experiência na disciplina Ginástica Escolar. Artigo.  
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referências científicas que tratam do Parkour, e, consequentemente, 
o debate acerca dos conceitos que trazem essas produções. 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2013) 
 
A segunda experiência38 no trato com o conhecimento do Parkour para a formação de 

professores de Educação Física, aconteceu na disciplina EDCD 050 - Ginástica I39, no período 
2012.2, do curso de Licenciatura em Educação Física da UFBA, sistematizada também em 
uma oficina de experiência40. Esta disciplina apresenta como um de seus objetivos 
experimentar e implementar vivências a partir das bases da Ginástica, apoios e giros e 
fundamentos da Ginástica: rolar, saltar, suspender, balançar e equilibrar, considerando, para 
tanto, suas diversas manifestações, assim como sua relação com outros conteúdos da Cultura 
Corporal. Nesse caso, estamos explicitando novamente a experiência com o Parkour. 

Desenvolvemos a oficina partindo da compreensão de que os conhecimentos inerentes 
ao Parkour compõem o universo da Cultura Corporal, e que a organização e o trato 
pedagógico no contexto da escola deve se dá a partir do domínio dos fundamentos da 
Ginástica. Reconhecemos assim, a escola pública como um espaço de luta, de disputa entre as 
classes e o local da classe trabalhadora acessar estes conhecimentos na perspectiva de uma 
formação humana e de superação da sociedade de classes. 

A oficina de Parkour foi estruturada em três momentos: no primeiro momento fizemos 
as primeiras aproximações teórico-científicas sobre o Parkour, a partir da Dissertação de 
Marques (2010), da monografia de Lordêllo (2011)41,  e dos artigos de Pereira; Carvalho 
(2008), Andrade; Cunha (2009), Armbrust; Silva (2010), Vieira; Pereira; Marco (2011), 
Lordêllo; Almeida; Paraíso; Rhumas (2012), Rodrigues (2012)42 e Lordêllo; Dias Júnior; 
Morschbacker (2012)43. 

Foram expostos conhecimentos sobre a história do Parkour desde sua gênese; seu 
processo de expansão no mundo; os mitos e paradigmas que permeiam essa temática, 
ampliando assim, as referências sobre como os homens se apropriam dos conhecimentos da 
Cultura Corporal nos dias atuais. Foi exposto também sobre o acumulo feito acerca do trato 
                                                           
38 Ver fotos no Anexo E - Fotos da 2º experiência com os estudantes da UFBA. 39 Esta disciplina ministrada foi do currículo implementado nos dias atuais, onde se encontra enquanto disciplina 
do Eixo Conteúdos Específicos. Teve como equipe de trabalho a Prof. Drª Roseane Almeida, como monitores o 
estudante de Pós-graduação em Educação – PPGE, o mestrando Alexandre Lordêllo (bolsista CAPES). 40 Conceito de Oficinas de Experiência tratado por Hildebrant-Stramann (2009). 41 Abordagem Histórico-Crítica do Parkour, seu processo de expansão e realidade na cidade de Salvador/BA. 
Monografia.  42 Oficina sobre Parkour: Uma experiência na disciplina Ginástica Escolar. Artigo.  43 Parkour e Freeruning: A tentativa de esportivização. Artigo.  
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com o conhecimento do Parkour, sua relação com a Ginástica e a instrumentalização dos 
alunos para suas intervenções na escola. Após a exposição, foi iniciado o debate sobre os 
conceitos de Parkour. Debatemos sobre a esportivização e suas consequências concretas na 
apropriação da Cultura Corporal e do Parkour pelo Capital. 

No segundo momento, partimos para a vivência utilizando materiais como: banco 
sueco, plinto e o próprio espaço físico do Centro de Educação Física e Esportes - CEFE. 
Iniciamos dentro da sala de Ginástica experimentando as técnicas do Parkour a partir dos 
fundamentos da Ginástica. Iniciamos as atividades com Passadas e Precisões, considerando o 
princípio básico do Parkour, que é amortecer a queda na ponta dos pés. Na sequência foram 
estimulados saltos a partir do solo, passando para lugares mais altos, como por exemplo, 
subindo no espaldar e saltando para o solo, a fim de aprender os tipos de amortecimentos com 
e sem as mãos: o Landing, usamos a técnica do Rolamento para demonstrar como amortecer. 
Experimentamos posteriormente as ultrapassagens de obstáculos, usando o Plinto como 
obstáculo; o desafio era vivenciar as várias formas e vários tipos de ultrapassagens de 
obstáculos: os Valts. Conhecendo cada vez mais as técnicas específicas do Parkour, tínhamos 
propriedade para cria nossas próprias possibilidades. 

Depois das noções básicas, passamos a experimentar níveis mais complexos, 
aumentando a altura do plinto para amortecer a queda. Colocamos o espaldar encostado na 
parede, para que os alunos saltassem para o solo e amortecessem a queda, posteriormente, 
colocamos dois plintos altos para os alunos passarem de um plinto para o outro, usando a 
técnica de Salto de Precisão; colocamos dois plintos com alturas diferentes para ultrapassar 
usando as mais variadas formas de Valts, e assim desenvolver o Flow. Após adaptação e perda 
do medo de altura, experimentamos o Balance, utilizando a base estreita do banco sueco, os 
alunos passariam se equilibrando de uma extremidade a outra do banco sueco. Passamos em 
seguida a explorar o espaço físico do CEFE como: os bancos, as quadras, as valetas e os 
passeios, usando as técnicas aprendidas em sala. Experimentamos outras técnicas não 
desenvolvidas em sala, como o Cath e o Climb. Para vivenciar o fundamento 
balançar/embalar a partir das técnicas do Parkour, nos utilizamos das barras fixas que antes se 
encontravam em meio de um matagal, no referido dia estavam em condições de serem 
utilizadas, para tanto, estas serviram para se apropriar da técnica chamada Lachê e Underbar. 
Na mesma barra fixa, podemos experimentar o fundamento da ginástica suspender/trepar, a 
partir da técnica do Parkour chamada Planche. 

Finalizando o segundo momento, depois de vivenciado e compreendida as técnicas do 
Parkour, partimos para a prática que mais exige das técnicas, a ultrapassagem de constantes 
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obstáculos, o percurso. Para mostrar como fazer, o professor fez um primeiro percurso 
juntamente com os alunos, passando por obstáculos que se encontravam no próprio CEEF. 
Depois, foi dividida a turma em dois grupos e estes dois grupos compostos somente com os 
alunos, fizeram seus próprios percursos. 

Após a vivência, de forma coletiva, finalizamos a oficina com o terceiro momento, 
realizando uma síntese avaliativa, considerando o objetivo proposto; foi feita uma síntese dos 
conteúdos tratados e da vivência realizada; debatido dúvidas; expostas as possíveis dores 
musculares que os alunos poderiam sentir após a vivencia, por causa da intensa atividade que 
fizeram, como por exemplo, dores nas panturrilhas, nos quadríceps e no abdômen, estas 
musculaturas em especial por conta da utilização do principal fundamento da ginástica que na 
prática do Parkour identificamos o salto. Ao final foi solicitada a elaboração de um relatório 
da oficina, assim como, uma resenha dos textos trabalhados, com o objetivo de organização e 
sistematização do pensamento do aluno acerca do conhecimento tratado, a fim de 
instrumentaliza-los para experimentar como ministrar uma aula na escola pública a partir dos 
conhecimentos do Parkour. 

Esta segunda experiência, serviu de base para que os estudantes da disciplina tivessem 
instrumentos para suas experiências em uma escola da rede pública de ensino, com as oficinas 
de experiências. Após esse processo, iniciamos o planejamento de Oficinas em uma Escola 
Pública Municipal, localizada no Bairro de Santa Cruz, no turno matutino, com crianças de 7 
a 12 anos. As Oficinas foram realizadas em dois dias, com turmas do 1º ao5º anos do ensino 
fundamental. O tema da Oficina orientou-se pelo Parkour, de maneira lúdico/recreativa com 
as crianças. Esta oficina foi intitulada “O Parkour na Escola”, tendo como objetivos: a) tratar 
os fundamentos da ginástica na escola através do conhecimento do Parkour; b) vivenciar os 
conteúdos do fundamento saltar – deslocar-se e ultrapassar. Nestas experiências, tanto com os 
estudantes da UFBA quanto da Escola Municipal, não foram registradas com fotos e/ou 
vídeo. 

Nesta segunda experiência, tivemos o intuito de apresentar o que já se tem acumulado 
com relação aos conhecimentos do Parkour. De início, sobre a gênese e o desenvolvimento, 
situar o debate sobre a atividade em seu tempo histórico, e, por fim, sobre as técnicas do Pk a 
partir dos fundamentos da Ginástica. O quarto passo, que é de suma importância para o trato 
com o conhecimento da Cultura Corporal em qualquer de suas expressões, o trato pedagógico 
nos ciclos de ensino, não foi aprofundado nesta intervenção, por que o objetivo da 
experiência, é de fazer com que os estudantes da UFBA – e não o pesquisador a partir de sua 
intervenção com as experiências -, já instrumentalizados, possam tratar pedagogicamente dos 
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conteúdos, referenciados na proposta metodológica Critico-superadora, que é a partir dos 
ciclos de ensino. Nesta primeira intervenção, os estudantes trabalharam com o segundo ciclo 
de ensino. 

Também encontramos algumas dificuldades nesta segunda experiência com os 
estudantes da UFBA. Repetiu-se a dificuldade dos estudantes em estabelecer relações e nexos 
a partir gênese e desenvolvimento do Parkour, com o modo com que a humanidade produz e 
reproduz a vida, e também com os conteúdos estruturantes da Cultura Corporal. Existe 
claramente uma tentativa de esportivização da atividade, a partir de programas de televisão e 
principalmente pela empresa de energético Red Bull44, porém, não faz com que seja 
categorizado e/ou tratado como um esporte. Existem elementos que são necessários para que 
uma atividade seja esportivizada, para tanto, é preciso que haja o surgimento de uma 
instituição que regulamente as regras desta modalidade, as comparações objetivas. Esta forma 
de tornar uma atividade da Cultura Corporal enquanto mercadoria, se trata de uma 
apropriação burguesa dos conhecimentos produzidos pela humanidade, porém com um 
objetivo muito claro, extrair lucro desta apropriação. Podemos chamar este processo de 
produção coletiva e apropriação individual dos conhecimentos produzidos pela humanidade. 

Esta segunda experiência, nos fez refletir sobre algumas dificuldades e necessidades 
que se mostraram latentes nas experiências até então. Destacamos a dificuldade com relação 
ao entendimento dos alunos acerca do universo que compõe a Cultura Corporal; a 
compreensão das determinações do modo de produção na vida em sociedade; sobre a 
metodologia crítico-superadora e o trato pedagógico com o conhecimento nos ciclos de 
ensino; a necessidade de um material científico, que trate de alguns exemplos de trato 
pedagógico do Parkour, a partir da metodologia Crítico-superadora, para além da que temos 
Ruhmas (2012); a ampliação das referencias bibliográficas acerca do Parkour, como artigos, 
monografias, dissertações e teses; outro material científico que tenha estabelecida uma melhor 
relação com a gênese e desenvolvimento do Parkour em seu tempo histórico; a necessidade de 
ampliar o debate sobre a utilização dos conhecimentos do Pk nas mídias de massa, como 
filmes e internet;e por fim uma produção que se disponha a debater sobre as possíveis lesões, 
dores, dificuldades, etc, que a prática do Parkour pode acarretar. Infelizmente não tivemos a 
mesma oportunidade que encontramos na experiência anterior, em produzir os artigos para 
uma melhor compreensão acerca do Parkour e o trato pedagógico com este conhecimento. 

                                                           
44 Ver em Parkour e Freeruning: A tentativa de esportivização. Artigo. Lordêllo; Dias Júnior; Morschbacker 
(2012). 
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Porém, conseguimos ampliar um pouco mais as referencias científicas que tratam do Parkour, 
e, consequentemente, o debate acerca dos conceitos que trazem essas produções. 

 
A TERCEIRA EXPERIÊNCIA 
 

Quadro 8: Síntese da3ª Experiência no Trato com o conhecimento do Parkour  
Participantes 
 

Graduandos de Licenciatura em Educação Física da UFBA; 
Alunos do Ensino Médio 
 

Disciplina 
 

EDCD 055 - Prática de Ensino III 

Objetivo da 
Disciplina 
 

Experimentar e implementar vivências a partir dos conteúdos da 
Cultura Corporal, especificamente do Parkour e do Slackline, com o 
intuito de instrumentalizar os alunos para posteriormente ministrar uma 
aula em uma escola pública do Ensino Médio. 
 

Objeto 
 

O trato com o conhecimento com o Parkour e sua inserção como 
prática pedagógica no curso de Licenciatura em Educação Física.  

Unidade Escolar 
envolvida 

Escola Pública Estadual, localizada no Bairro de Mussurunga I, no 
turno matutino, com adolescentes de 15 a 19 anos. 
 

Desenvolvimento 
 

1º Momento Aproximações teórico-científicas sobre o Parkour, a 
partir da Dissertação de Marques (2010), da monografia de Lordêllo 
(2011),  e dos artigos de Pereira; Carvalho (2008), Andrade; Cunha 
(2009), Armbrust; Silva (2010), Vieira; Pereira; Marco (2011), 
Lordêllo; Almeida; Paraíso; Rhumas (2012), Rodrigues (2012) e 
Lordêllo; Dias Júnior; Morschbacker (2012). 
 
2º Momento Vivência com a utilização de materiais didáticos, 
inerentes ao universo da ginástica, como: banco sueco, plinto, e a 
estrutura física do Centro de Educação Física e Esportes (CEFE). 
 
3º Momento Elaboração de uma síntese dos conteúdos tratados e 
da vivência realizada, com registro em um relatório sobre a oficina. 
Produção de uma resenha dos textos trabalhados, com o objetivo de 
organização e sistematização do pensamento do aluno acerca do 
conhecimento tratado. 
 

Dificuldades  
 

Ainda que em menor grau, os alunos tiveram dificuldades em 
estabelecer relações e nexos, a partir da gênese e do desenvolvimento 
do Parkour, com o modo com que a humanidade produz e reproduz a 
vida, e também com os conteúdos estruturantes da Cultura Corporal. 
 

Conclusões Apesar das dificuldades, foi possível ampliar um pouco mais as 
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referências científicas que tratam do Parkour, e, consequentemente, o 
debate acerca dos conceitos que trazem essas produções. 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015)  
A terceira experiência45 no trato com o conhecimento do Parkour para a formação de 

professores de Educação Física, aconteceu na disciplina EDCD 055 - Prática de Ensino III46, 
no período 2012.2, do curso de Licenciatura em Educação Física da UFBA. Esta disciplina 
apresenta como um de seus objetivos de experimentar e implementar vivências a partir dos 
conteúdos da Cultura Corporal, especificamente do Parkour e do Slackline, com o intuito de 
instrumentalizar os alunos, para posteriormente, ministrar uma aula em uma escola pública do 
Ensino Médio. 

Desenvolvemos a oficina partindo da compreensão de que os conhecimentos inerentes 
ao Parkour compõem o universo da Cultura Corporal, e que a organização e o trato 
pedagógico no contexto da escola, deve se dá a partir do domínio dos fundamentos da 
Ginástica; partimos da compreensão de que este é um conhecimento clássico e que deve ser 
de suma importância para o trato pedagógico com os conhecimentos da Cultura Corporal. 
Partimos da perspectiva crítico-superadora da Educação Física, que busca contribuir para 
atender os interesses da classe trabalhadora, pois compreendemos que as atividades corporais 
são produções construídas historicamente pela humanidade e, portanto, precisam ser 
acessadas por todos. Reconhecemos assim, a escola pública como um espaço de luta, de 
disputa entre as classes e o local da classe trabalhadora acessar estes conhecimentos na 
perspectiva de uma formação humana e de superação da sociedade de classes. 

Esta oficina foi estruturada em três momentos: no primeiro momento fizemos as 
primeiras aproximações teórico-científicas sobre o Parkour, a partir da dissertação de 
Marques (2010), da monografia de Lordêllo (2011)47, e dos artigos de Pereira; Carvalho 
(2008), Andrade; Cunha (2009), Armbrust; Silva (2010), Vieira; Pereira; Marco (2011), 
Lordêllo; Almeida; Paraíso; Rhumas (2012), Rodrigues (2012)48 e Lordêllo; Dias Júnior; 
Morschbacker (2012)49. 
                                                           
45 Ver fotos no Anexo F - Fotos da 3º experiência com os estudantes da UFBA. 46 Esta disciplina ministrada foi do currículo implementado nos dias atuais, onde se encontra enquanto disciplina 
do Eixo Práxis Pedagógica. Teve como equipe de trabalho a Prof. Drª Celi Taffarel e a Prof. Drª Elza Peixoto, 
como monitores os estudantes de Pós-graduação em Educação – PPGE, a doutoranda Raquel Rodrigues e a 
doutoranda Márcia Morschbacher (bolsista CAPES). 47Abordagem Histórico-Crítica do Parkour, seu processo de expansão e realidade na cidade de Salvador/BA. 
Monografia 48 Oficina sobre Parkour: Uma experiência na disciplina Ginástica Escolar. Artigo 49 Parkour e Freeruning: A tentativa de esportivização. Artigo 
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Foram expostos conhecimentos sobre a história do Parkour desde sua gênese; seu 
processo de expansão no mundo; os mitos e paradigmas que permeiam essa temática, 
ampliando assim, as referências sobre como os homens se apropriam dos conhecimentos da 
Cultura Corporal nos dias atuais, foi exposto também sobre o acumulo feito acerca do trato 
com o conhecimento do Parkour, sua relação com a Ginástica e a instrumentalização dos 
alunos para suas intervenções na escola. Após a exposição, foi iniciado o debate sobre os 
conceitos de Parkour. Debatemos sobre a esportivização e suas consequências concretas na 
apropriação da Cultura Corporal e do Parkour pelo Capital. 

No segundo momento, partimos para a vivência utilizando materiais como: banco 
sueco, plinto e o próprio espaço físico do Centro de Educação Física e Esportes - CEFE. 
Iniciamos dentro da sala de Ginástica experimentando as técnicas do Parkour a partir dos 
fundamentos da Ginástica. Iniciamos as atividades com Passadas e Precisões, considerando o 
princípio básico do Parkour, que é amortecer a queda na ponta dos pés. Na sequência foram 
estimulados saltos a partir do solo, passando para lugares mais altos, a fim de aprender os 
tipos de amortecimentos com e sem as mãos: o Landing, usamos a técnica do Rolamento para 
demonstrar como amortecer. Experimentamos posteriormente as ultrapassagens de 
obstáculos, usando o Plinto como obstáculo; o desafio era vivenciar as várias formas e vários 
tipos de ultrapassagens de obstáculos: os Valts. Conhecendo cada vez mais as técnicas 
específicas do Parkour, tínhamos propriedade para cria nossas próprias possibilidades. 

Depois das noções básicas, passamos a experimentar níveis mais complexos, 
aumentando a altura do plinto para amortecer a queda. Colocamos dois plintos altos para os 
alunos passarem de um plinto para o outro usando a técnica de Salto de Precisão; colocamos 
dois plintos com alturas diferentes para ultrapassar usando as mais variadas formas de Valts, e 
assim desenvolver o Flow. Após adaptação e perda do medo de altura, experimentamos o 
Balance, utilizando a base estreita do banco sueco, os alunos passariam se equilibrando de 
uma extremidade a outra do banco sueco. Passamos em seguida a explorar o espaço físico do 
CEFE como: os bancos, as quadras, as valetas e os passeios, usando as técnicas aprendidas em 
sala. Experimentamos outras técnicas não desenvolvidas em sala, como o Cath e o Climb. 
Para vivenciar o fundamento balançar/embalar a partir das técnicas do Parkour, nos utilizamos 
das barras fixas que antes se encontravam em meio de um matagal, no referido dia estavam 
em condições de serem utilizadas, para tanto, estas serviram para se apropriar da técnica 
chamada Lachê e Underbar. Na mesma barra fixa, podemos experimentar o fundamento da 
ginástica suspender/trepar, a partir da técnica do Parkour chamada Planche. 
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Finalizando o segundo momento, depois de vivenciado e compreendida as técnicas do 
Parkour, partimos para a prática que mais exige das técnicas, a ultrapassagem de constantes 
obstáculos, o percurso. Para mostrar como fazer, o professor fez um primeiro percurso 
juntamente com os alunos, passando por obstáculos que se encontravam no próprio CEEF. 
Depois, foi dividida a turma em dois grupos e estes dois grupos compostos somente com os 
alunos, três alunos de cada grupo, fizeram seus próprios percursos.  

Após a vivência, de forma coletiva, finalizamos a oficina com o terceiro momento, 
realizando uma síntese avaliativa, considerando o objetivo proposto; foi feita uma síntese dos 
conteúdos tratados e da vivência realizada; debatido dúvidas; exposto as possíveis dores 
musculares que os alunos poderiam sentir após a vivencia, por causa da intensa atividade que 
fizeram, como por exemplo, dores nas panturrilhas, nos quadríceps e no abdômen, estas 
musculaturas em especial por conta da utilização do principal fundamento da ginástica que na 
prática do Parkour identificamos o salto. Ao final foi solicitada a elaboração de um relatório 
da oficina, assim como, uma resenha dos textos trabalhados, com o objetivo de organização e 
sistematização do pensamento do aluno acerca do conhecimento tratado, a fim de 
instrumentaliza-los para experimentar como ministrar uma aula na escola pública a partir dos 
conhecimentos do Parkour.  

Esta terceira experiência, serviu de base para que os estudantes da disciplina tivessem 
instrumentos para suas experiências em uma escola da rede pública de ensino, com as oficinas 
de experiências. Após esse processo, iniciamos o planejamento de Oficinas na Escola Pública 
Estadual, localizada no Bairro de Mussurunga I, no turno matutino, com adolescentes de 15 a 
19 anos. As Oficinas foram realizadas com turmas do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. A 
oficina teve como objetivos: a) vivenciar a prática do Parkour; b) vivenciar os conteúdos do 
fundamento da ginástica (saltar, equilibrar, suspender/trepar, balançar/embalar e rolar/girar) 
através das técnicas do Parkour; c) identificar com os estudantes possibilidades para 
movimentar-se nos espaços físicos da escola que não os habituais; d) identificar o Parkour 
enquanto conteúdo contemporâneo da Cultura Corporal; e) promover um debate sobre como o 
Parkour se mostra na mídia e como este se mostra fora dela. 

Analisando esta terceira experiência, tivemos o intuito de apresentar o que já se tem 
acumulado com relação aos conhecimentos do Parkour. De início, sobre a gênese e o 
desenvolvimento, situar o debate sobre a atividade em seu tempo histórico, e, por fim, sobre 
as técnicas do Pk a partir dos fundamentos da Ginástica. Novamente, o quarto passo, que é de 
suma importância para o trato com o conhecimento da Cultura Corporal em qualquer de suas 
expressões, o trato pedagógico nos ciclos de ensino, não foi abordado nesta intervenção, por 
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que o objetivo da experiência, é de fazer com que os estudantes da UFBA – e não o 
pesquisador a partir de sua intervenção com as experiências -, já instrumentalizados, possam 
tratar pedagogicamente dos conteúdos, referenciados na proposta metodológica Critico-
superadora, que é a partir dos ciclos de ensino. Nesta primeira intervenção, os estudantes 
trabalharam com o quarto ciclo de ensino. 

Também encontramos algumas dificuldades nesta terceira experiência com os 
estudantes da UFBA. Repetiu-se, porém em menor grau, a dificuldade dos estudantes em 
estabelecer relações e nexos a partir da gênese e desenvolvimento do Parkour, com o modo 
com que a humanidade produz e reproduz a vida, e também com os conteúdos estruturantes 
da Cultura Corporal. Foi pautado novamente sobre a tentativa de esportivização da atividade a 
partir de programas de televisão e principalmente pela empresa de energético Red Bull, 
porém, não faz com que seja categorizado e/ou tratado como um esporte. Também se 
estabeleceu rapidamente, por parte dos alunos, a observação acerca do porquê de tornar uma 
atividade da Cultura Corporal enquanto mercadoria, se tratando de uma apropriação burguesa 
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Facilitou e enriqueceu o debate com relação 
a este ponto especificamente. Outro ponto que se repetiu nesta última experiência, foi sobre o 
debate da utilização dos conhecimentos do Pk nas mídias de massa, como filmes e internet. 

A terceira experiência, nos fez refletir sobre algumas dificuldades e necessidades que 
se repetiram, porém em menor grau na segunda experiência. A dificuldade com relação ao 
entendimento dos alunos acerca do universo que compõe a Cultura Corporal; a compreensão 
do modo de produção e suas determinações na vida em sociedade; sobre a metodologia 
crítico-superadora e o trato pedagógico com o conhecimento nos ciclos de ensino; a 
necessidade de um material científico, que trate de alguns exemplos de trato pedagógico do 
Parkour, a partir da metodologia Crítico-superadora; a ampliação das referências 
bibliográficas acerca do Parkour, como artigos, monografias, dissertações e teses; outro 
material científico que tenha estabelecida uma melhor relação com a gênese e 
desenvolvimento do Parkour em seu tempo histórico; e por fim uma produção que se 
disponha a debater sobre as possíveis lesões, dores, dificuldades, etc, que a prática do Parkour 
pode acarretar. Ainda não tivemos a mesma oportunidade que encontramos na primeira 
experiência, em produzir os artigos, como por exemplo, para uma melhor compreensão acerca 
do Parkour e o trato pedagógico com este conhecimento, a partir da metodologia Crítico-
superadora. Porém, conseguimos ampliar ainda mais as referências científicas que tratam do 
Parkour, e, consequentemente, o debate acerca dos conceitos que trazem essas produções. 
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CONCLUSÕES SOBRE AS TRÊS EXPERIENCIAS 
 
Estas três experiências que aconteceram nas disciplinas da graduação em Educação 

Física da UFBA, serviram de instrumentalização dos estudantes para a vivência como 
professores nas escolas públicas baianas. O resultado destas oficinas na graduação, fez com os 
alunos tivessem uma aproximação ao campo de trabalho do professor de educação física, com 
estudantes que variam de idade entre 04 a 19 anos, desde a educação infantil ao ensino médio. 
Sendo estas oficinas muito proveitosas e ricas em experiências, desenvolvimento científico da 
área e da temática, experiência aos campos de trabalho, ampliação das possibilidades de trato 
com o conhecimento e de movimentação; tanto dos estudantes das escolas públicas baianas, 
dos estudantes da graduação em educação física, dos professores, e do próprio pesquisador.  

Estas experiências, nos serviram para tecermos algumas reflexões acerca do Eixo 
Conteúdos Específicos, e consequentemente, estas nos deram subsídios para trazer algumas 
contribuições, mostrando algumas regularidades que se expressaram enquanto uma 
necessidade latente e um desafio para este trabalho. Podemos citar: 1. A dificuldade com 
relação ao entendimento dos alunos acerca do universo que compõe a Cultura Corporal; 2. A 
compreensão do modo de produção e suas determinações na vida em sociedade; 3. A 
ampliação das referencias bibliográficas acerca do Parkour, como artigos, monografias, 
dissertações e teses; 4. A ampliação das referencias bibliográficas acerca do Parkour, como 
artigos, monografias, dissertações e teses; 5. Outro material científico que tenha estabelecida 
uma melhor relação com a gênese e desenvolvimento do Parkour em seu tempo histórico; 6. 
Uma produção que se disponha a debater sobre as possíveis lesões, dores, dificuldades, etc, 
que a prática do Parkour pode acarretar; 7. A necessidade de um material científico, que trate 
de alguns exemplos de trato pedagógico do Parkour, a partir da metodologia Crítico-
superadora.  

A partir das regularidades identificadas nas nossas experiências de campo, no que se 
refere as dificuldades e procedimentos adotados no trato do conhecimento,  organizamos e 
sistematizamos elementos que apontam possibilidades de contribuições ao trato pedagógico 
com o conhecimento do Parkour, enquanto elemento contemporâneo da Cultura Corporal, 
comprometido com a elevação do pensamento científico e com a formação omnilateral dos 
professores de Educação Física da UFBA e para o Eixo Conteúdos Específicos do currículo 
de Licenciatura em caráter Ampliado da UFBA, a seguir. 
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4.3 Contribuições para o Eixo dos Conteúdos Específicos a partir das três 
experiência sistematizadas 
 
Como já vimos em capítulos anteriores, a humanidade não nasceu correndo, pulando, 

nadando, escalando, etc, estas foram atividades que a humanidade foi desenvolvendo 
historicamente, a partir de necessidades imediatas, impostas para superar necessidades que a 
vida lhes impôs objetivamente. Por isso, reconhecemos que essas atividades desenvolvidas 
pela humanidade, não é um “ato natural”, já que foram historicamente criadas e socialmente 
desenvolvidas. Estas atividades como saltar, correr, nadar, etc, somente são atos naturais, aos 
animais que são condicionados geneticamente, um pato, por exemplo, não aprendeu a ser o 
animal que é, o mesmo já nasceu geneticamente estruturado, e o seu ser biológico determina 
que ele será o mesmo animal até o momento de sua morte, o ato de nadar, é um fato intrínseco 
ao seu ser. Mas um ato natural como nadar, somente o é, aos animais inferiores, por 
determinações biológicas.  

Para os seres humanos, somente as leis sócio históricas são preponderantes em suas 
vidas. As atividades corporais como a natação, a Ginastica, o Parkour, o futebol, o atletismo e 
tantas outras, são condições dadas por uma determinada estrutura física que lhes é dada 
biologicamente, mas são determinadas por condições históricas e sociais, que lhes permite a 
aprendizagem pelo que a humanidade produziu, desenvolveu e deixou enquanto legado as 
gerações. Estas são de fundamental importância para o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores, como o desenvolvimento da psique humana e a sua subjetividade. 
Contudo, não é qualquer conhecimento que lhe permite o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores, os conhecimentos que a humanidade nos deixou como legado, podem 
ser acessados na escola – não sendo somente neste espaço -, esta é a instituição que é 
responsável para contribuir no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, os 
conhecimentos que ali se encontram, são – ou pelo menos deveriam – os que a humanidade 
produziu de mais avançado, são conhecimentos que servem para o processo de humanização, 
dado que quanto mais nos apropriamos destes conhecimentos, mais humanizados nos 
tornamos. A partir desse pressuposto, compreendemos que o Pk tem grandes contribuições 
para o desenvolvimento das potencialidades humanas, no que se refere ao movimentar-se, na 
relação estabelecida entre a humanidade e a urbanidade, no desenvolvimento de técnicas e 
conhecimento de seus limites e potencialidades; conhecimentos que são importantes para a 
contemporaneidade. 
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O que iremos apresentar aqui é a possibilidade de trato pedagógico com os 
conhecimentos da Cultura Corporal, como contribuição para o processo de humanização dos 
seres humanos e suas contribuições para o Eixo dos Conteúdos Específicos, do Curso de 
Educação Física da UFBA, no Currículo de Formação Ampliada. Para tanto, nos propomos 
identificar o que é o Eixo dos Conteúdos Específicos? Como ele se estrutura? 

Este Eixo, se estrutura como todos os outros Eixos do Currículo, a partir da 
compreensão do Sistema de Complexos. Esta organização não é tão simples, a mesma exige 
uma compreensão profunda da teoria que explica a historicidade do conhecimento e sua 
apreensão, compreensão e objetivação pelos seres humanos. Este sistema foi desenvolvido 
pelo educador russo, Pistrak (2000), que defendia a Revolução Socialista, no qual propunha a 
organização do trabalho pedagógico através de um sistema, que lhes permite a compreensão 
da realidade de acordo com o método materialista histórico dialético, no qual os fenômenos da 
realidade são estudados em temas articulados entre si, tendo como nexos a realidade mais 
geral. 

A possibilidade de trato com os conhecimentos da Cultura Corporal, no curso de 
formação de professores de educação física da UFBA, a partir da compreensão de parte do 
conjunto de professores, está centrada na Teoria Marxista, no Materialismo Histórico 
Dialético, na Teoria Histórico-cultural, na Pedagogia Socialista, na Pedagogia Histórico-
crítica e na Metodologia Crítico-superadora. Nessa perspectiva o trato pedagógico com este 
conhecimento deve garantir aos estudantes do curso, uma atitude científica, crítica, 
revolucionária e transformadora da realidade, de interesse a classe trabalhadora.  

O trato com os conteúdos de ensino da Cultura Corporal é compreendido enquanto 
uma atividade docente, que parte de explicações e lógicas pedagógicas, de forma científica. 
Estes conteúdos, segundo a Metodologia Crítico-superadora, devem ser organizados e 
tratados a partir dos ciclos de ensino, com referências que vão se ampliando no pensamento 
do estudante de forma espiralada, desde a constatação dos dados da realidade, passar a 
interpretá-los, compreendê-los e explicá-los.  Este se sustenta garantindo que o mesmo, passe 
do pensamento abstrato ao pensamento concreto, de acordo com a concepção Marxista. A 
organização dos conteúdos em ciclos de ensino, visa construir condições para que o atual 
sistema de seriação seja superado, dessa forma, compreendemos que essa forma de 
organização, supera uma concepção etapista de ensino. 

Para o Eixo dos Conteúdos Específicos, é importante que os estudantes compreendam 
que para tratar dos conhecimentos historicamente e socialmente criados e apropriados, para 
esta proposta de formação a qual estamos defendendo, os conhecimentos da Cultura Corporal, 
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alguns passos importantes50.  Em qualquer que seja este conhecimento, os mesmo devem ser 
tratados levando em consideração: 1. A história da atividade corporal: Para que os 
estudantes compreendam que toda a atividade corporal tem uma gênese e este início, 
demonstra uma construção histórica e social, movido por uma necessidade humana. 2. O 
tempo histórico da atividade corporal: Este tem o objetivo de demonstrar que assim como 
as outras atividades da vida humana, os conhecimentos da Cultura Corporal acontecem sobre 
múltiplas determinações, sendo estas históricas e sociais, principalmente pelo modo que os 
homens produzem e reproduzem a vida em sociedade. 3. As técnicas da atividade corporal: 
Todos os conhecimentos produzidos pela humanidade, inclusive os da Cultura Corporal, são 
desenvolvidas técnicas - sendo estas sistematizadas ou não - que demonstram a necessidade 
de apropriação da mesma para tratar pedagogicamente. 4. Organização pedagógica da 
atividade corporal: Esta organização, como já mencionamos anteriormente, deve ser 
orientada pela organização nos ciclos de ensino, como proposto pela Metodologia Crítico-
superadora. 

Apesar de ser estabelecida muito claramente a forma metodológica a qual os 
conteúdos devem ser tratados, a partir das quatro orientações acima mencionadas, estes não 
são unicamente suficientes. Uma reflexão importante da qual conseguimos, a partir das 
experiências mencionadas no tópico anterior, é a da necessidade de apropriação dos 
conhecimentos clássicos para o trato pedagógico das atividades corporais. O ponto de partida 
das experiências que tratamos, foi o conhecimento clássico da ginástica, suas bases e 
fundamentos, a qual nos possibilitou avançar para os conhecimentos das técnicas e levantar 
uma hipótese. Assim identificamos que o domínio dos fundamentos da ginástica encontram-se 
implícitos na prática do Parkour, em diferentes níveis e graus de execução, sendo dessa forma, 
conhecimentos necessários para quem deseja se apropriar das técnicas e princípios do 
Parkour. 

A necessidade de se apropriar do conhecimento clássico51, se faz de forma essencial 
para a formação de professores de Educação Física da UFBA, pois, os mesmos são o que a 
humanidade produziu de mais avançado para a explicação de problemas que a realidade 
apresenta, passando através dos tempos e servindo ainda como ferramenta para explicação da 
                                                           
50 Ver minuta do Eixo Práxis e Eixo dos Conteúdos  Específicos, da disciplina Prática do Ensino III, intitulado: 
Os Sistemas de Complexos na Escola e na Formação de Professores: uma possibilidade na organização do trato 
com o  conteúdo da Cultura Corporal. Taffarel (2013). 
51 O entendimento de conhecimento clássico que aqui abordamos, parte da compreensão que Saviani (2003) nos esclarece, como sendo o essencial para se aprender determinado conhecimento. 
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realidade atual. Por isso, compreendemos que os clássicos nunca perdem sua atualidade, 
somente deixam de ser atuais e clássicos, quando os mesmos são superados. Podemos 
identificar que, se apropriar desses conhecimentos, é tomar uma atitude cientifica perante os 
problemas e necessidade que a realidade objetiva nos apresenta.  

Ainda colaborando com as contribuições para o Eixo dos Conteúdos específicos, a 
partir das experiências, o currículo está organizado em quatro Eixos, articulados entre si, 
sendo um, parte integrante do outro. Por isso tratamos de organizar nossas experiências 
primeiramente na disciplina Ginastica Escolar, esta ainda remanescente do currículo antigo; 
segundo na disciplina Ginástica I, sendo esta a disciplina do currículo atual, que se insere o 
Eixo Conteúdos Específicos; e a disciplina Prática de Ensino III, que se encontra no Eixo 
Práxis Pedagógica. O que tem de comum entre as três disciplinas e que nos fez conduzir as 
experiências nas mesmas, foi o fato de que nelas, se encontram a possibilidade de trato 
pedagógico com os conhecimentos da Cultura Corporal, mesmo sendo estas disciplinas de 
eixos diferentes, e cada um com uma particularidade. Atentamos a importância de se dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido em todas as disciplinas do curso, em se tratando de 
buscar unidade teórica, filosófica e metodológica, já que os eixos e, consequentemente, as 
disciplinas do curso, estão intrinsecamente ligadas. 

Um fator importante para o trato pedagógico com o conhecimento que podemos 
observar em todas as experiências tratadas, foi à dificuldade dos estudantes em situar e fazer o 
debate acerca das atividades corporais em seu tempo histórico. Levantamos a hipótese de que 
esta dificuldade pode ser por causa de dois fatores: o primeiro diz respeito ao fato de não se 
ter uma unidade teórica na ação de todos os docentes do curso como no Projeto Político 
Pedagógico do curso, problema este o qual já tratamos no parágrafo anterior; e o segundo, diz 
respeito a dificuldade que se encontra em compreender a teoria Marxista, esta, porém, não irá 
se dar de forma fácil, a teoria é complexa por que a realidade é complexa e contraditória; se 
apropriar desse conhecimento não é e não será de forma instantânea, é preciso sucessívas 
aproximações para sua compreensão de forma que o pensamento irá aos poucos se ampliando. 

Um problema para o trato com os conhecimentos da Cultura Corporal no curso de 
Educação Física da UFBA, é com relação às instalações físicas do Centro de Esportes e 
Educação Física – CEEF. Este espaço se encontra de forma defasada e sucateada, as salas 
inadequadas para as aulas, a sala de ginástica não é um espaço apropriado para a prática, as 
quadras se encontram depredadas e expostas as intempéries, inclusive os professores e alunos 
do Curso, o campo de futebol em péssimas condições de uso, juntamente com a pista de 
atletismo que o rodeia, as parcerias público-privadas para a utilização do CEEF, que 
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sucateiam ainda mais os espaço, além de ser um espaço no qual não deveria haver esse tipo de 
parceria que ajuda a financiar os aumentos de taxas de lucro para os empresários.  

O fato de o Parkour ser uma atividade corporal que pode ser praticada em ambientes 
bem diversos, não exclui o fato de se ter condições objetivas que favoreçam a sua prática. O 
quesito segurança é fundamental para a prática do Parkour, trabalhar com os estudantes a 
partir das experiências que fizemos, foi muito mais difícil, podemos considera-las como uma 
arriscada aventura. Se trabalhar nestas condições foi uma tarefa difícil como mencionado 
acima, imaginemos o quanto é dificultoso para os professores trabalhar e os alunos do curso 
em ter aulas neste espaço, todos saímos perdendo com esta situação. A burocracia e a falta de 
investimento nas Universidade Públicas, são fatores que influenciam de forma negativa para o 
acesso aos conhecimentos da Cultura Corporal quanto para o avanço da ciência no Brasil. 
Porém, já existe uma proposta de criação do complexo esportivo da UFBA, a qual esbarra nos 
problemas que citamos acima, a burocracia e a falta de investimento. Esta é uma necessidade, 
e é de caráter urgente, tanto para melhorar as condições do curso como para aumentar o 
padrão cultural e esportivo da população e da ciência. 

As contribuições que este trabalho teve enquanto desafio de contribuir para o 
desenvolvimento do Eixo Conteúdos Específicos, não terminam de forma alguma nele. 
Elencamos como uma necessidade que o debate seja iniciado, por conta de que este Eixo 
carece de um melhor aprofundamento, tanto em seminários, como em estudos científicos que 
possam contribuir para o desenvolvimento do eixo em teses e dissertações. 

A partir destas experiências com o trato do Parkour na Formação de professores da 
UFBA, podemos constatar a necessidade de elaboração, enquanto possibilidade, de 
organização pedagógica, uma primeira aproximação na sistematização dos conhecimentos 
acerca do Parkour a partir da sua sistematização e explicação a partir dos ciclos de ensino. 

4.4.   O trato com o conhecimento do Parkour nos ciclos de ensino na 
perspectiva crítico superadora 

Como e quais os conhecimentos necessários para o trato pedagógico com o Parkour? 
Por ser uma temática atual, pouco conhecida e menos ainda explorada com bases científicas 
como demonstrado, reconhecemos a necessidade de uma proposta metodológica como um 
grande desafio a ser construído. Por isso, antes de chegarmos propriamente nesta proposta, 
vimos o histórico do Parkour, situando essa prática corporal em seu tempo histórico; o debate 
sobre Cultura Corporal/Cultura Urbana; vimos as técnicas essenciais do Parkour e sua íntima 
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relação com os conhecimentos clássicos, os fundamentos da Ginástica. Consideramos que 
estes são elementos básicos para o trato pedagógico deste conteúdo. 

A proposta que aqui trataremos não é de forma alguma uma “receita de bolo”, onde 
está tudo pronto, bastando o professor seguir que estará garantindo a aprendizagem deste 
conteúdo. Estas serão algumas possibilidades seu trato pedagógico, com referência em um 
referencial teórico e metodológico. Nossa proposta parte da perspectiva metodológica Crítico-
Superadora (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Trataremos dos objetivos, dos 
conhecimentos e da metodologia tomando por referência a organização dos ciclos de ensino. 
Neste tópico, iremos tratar do trato com o conhecimento do Parkour em cada Ciclo de Ensino 
que está descrito (Coletivo de Autores, 2012); a saber, são: O Primeiro Ciclo, que vai da pré-
escola até a 3ª série.  É o ciclo da organização da identidade dos dados da realidade; O 
segundo Ciclo, que trata do ensino da 4ª à 6ª série. É o ciclo de iniciação a sistematização do 
conhecimento; O terceiro ciclo, que trata do ensino da 7ª à 8ª série. É o ciclo de ampliação da 
sistematização do conhecimento; E o quarto ciclo, que trata do ensino no 1º, 2º e 3º séries do 
Ensino Médio. É o ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento. Para tanto 
fizemos o esforço de trazer subsídios/bases para o trato com este conhecimento. 

Os seres humanos se apropriam dos conhecimentos da Cultura Corporal a partir de sua 
intencionalidade, sendo artística, lúdica, estética, agonística, entre outros, estas 
intencionalidades são construídas históricas e socialmente sendo representações, conceitos, 
ideologias que recebem o nome de “significações objetivas”. Estas exprimem em cada 
indivíduo subjetivamente suas motivações e intencionalidades. Por isso é importante entender 
que apesar do professor propor qualquer atividade que seja, o estudante atribui um sentido 
próprio as vezes independente do professor. Estas significações são dadas socialmente, o que 
pode ocorrer um conflito de ideias e de objetivos (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

O objetivo do professor nesse sentido deve ser o de possibilitar para o estudante o 
aprendizado das técnicas a fim de dar subsídios a estes aprenderem o conteúdo em sua 
essência. O que não quer dizer que o professor deve ter uma atitude “tecnicista” quando for 
tratar do conteúdo, muito pelo contrário; o que por outro lado, não se pode negar que a 
aprendizagem da técnica é essencial ao aprendizado. Outro objetivo do professor é o de 
possibilitar ricas experiências de exercitação corporal de forma lúdica, para que os estudantes 
desenvolvam habilidades e competências para lidar com os problemas que a vida cotidiana 
lhes impõe. E o terceiro objetivo do professor, deve ser o de problematizar, a fim de criar nos 
estudantes uma atitude crítica da realidade, fazendo com que eles interpretem, expliquem e 
agir a partir dos interesses enquanto classe. 
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Em um artigo, Gaspar e Miranda (2009), atenta para o que chamam de conteúdos 
alternativos, como sendo desencadeador de motivação nas aulas de educação física, mais 
especificamente no ensino médio. Identifica a necessidade não somente do professor, mas da 
escola, para tratar dos conteúdos contemporâneos, com o objetivo de não ter dentro da escola 
conteúdos defasados, ultrapassados e/ou já superados: 

 
A escola não foge dessa necessidade de mudança, pelo contrário, ela é 
fundamental nesta transformação. Seus conteúdos devem ser revistos, sua 
estrutura, seus objetivos, sua imagem perante a sociedade e alunos deve ser 
transformada. A escola como um todo deve ser aprimorada, ela não deve ser 
mais vista como um lugar ruim, obsoleto, mas um lugar de novas 
oportunidades de novos desafios.(GASPAR e MIRANDA, 2009, p.10).  

Ainda se tratando de contribuições para o desenvolvimento nas aulas de educação 
física, (Franco et al, 2011p. 16), aponta possibilidade de trato com os conhecimentos no 
ensino fundamental, os quais chamam de Atividade Física de Aventura – AFA:  

 
A partir dos resultados obtidos e dos objetivos propostos, pode-se concluir 
que é possível aplicar as AFA nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
utilizando adaptações simples em materiais e estruturas comuns das escolas. 
Os dados mostram que há uma grande aceitação por parte dos alunos em 
vivenciar atividades diferentes das tradicionais, mesmo que sejam 
consideradas perigosas ou com necessidade de estruturas próprias, como as 
AFA.  

Alves; Corsino (2013), apontam a importância da Educação Física Escolar como 
possibilidade de colocar em prática as habilidades reais, podendo simular situações de perigo 
e ao assumir esses riscos, mesmo que controlados, o aluno deverá desenvolver situações 
problemas, podendo exercitar seu tempo de reação, senso de iniciativa, rapidez de adaptação, 
etc; estas estimulam uma postura crítica e de tomada de decisões para a vida. Ainda 
continuando a apontar a importância do trato com os conteúdos contemporâneos, e em 
especial do Parkour, salienta:  
 

Nesse sentido, faz-se necessário, mudanças desses paradigmas, que possam 
incluir nos currículos escolares atividades contemporâneas e desafiadoras, 
possibilitando uma maior diversificação de conteúdos e, consequentemente, 
uma maior participação de alunos e alunas. Para a inclusão do Parkour na 
Educação Física escolar, é necessário que tanto os cursos de graduação e os 
cursos de formação continuada ofereçam uma base para que os professores 
possam perceber a importância dessa temática no interior da Educação Física 
escolar. (ALVES; CORSINO, 2013, p. 09) 
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Expressar a possibilidade de trato com estes conhecimentos não é tarefa fácil, porém, 
ao tratar desses conteúdos, o professor deve fazê-lo de forma crítica, que possibilite aos 
alunos também, uma atitude perante a realidade que seja para além das relações impostas pelo 
capital, como nos aponta Cássaro (2010, p. 60): 

 
Se cabe a escola a reflexão crítica da realidade, é papel da Educação Física 
escolar possibilitar o acesso a estas práticas de atividade de aventura de 
forma a desmistificá-las, historicizá-las e adequá-las á realidade escolar e 
social.  
Nesse sentido, justifica-se a importância das atividades de aventura como 
conteúdo a ser reconhecido pelos profissionais da Educação Física, por se 
tratarem de temas pertinentes ao cotidiano dos jovens, devendo ser 
abordadas nas aulas como conhecimento a ser difundido de forma crítica e 
reflexiva, rompendo com o mero consumismo alienado. 

 
As possibilidades para o desenvolvimento de atividades corporais contemporâneas são 

inúmeras, estas também possibilitam uma gama ainda maior de abordagens multidisciplinares. 
Podendo as aulas de Educação Física, ser o fator motivacional também para que outros 
conhecimentos, de áreas em contribuir e colocando os estudantes a pensarem sobre os 
problemas da realidade de forma mais ampla. Como afirma Santos (2010, p.33): 

 
A escola, além da transmissão dos saberes objetivados, também influencia 
nos processos de socialização da criança sendo uma parte fundamental da 
construção social do individuo e com abordagens multidisciplinares com 
atividades de aventura com temáticas sobre meio ambiente, cultura, sociais, 
atividades curriculares, e sociais a escola pode contribuir muito mais para o 
desenvolvimento do individuo e cumprindo muito mais com a sociedade e a 
construção do saber.  

Este conteúdo possibilita um debate muito rico com relação ao espaço urbano, sua 
distribuição, mobilidade urbana, políticas públicas, condições estruturais da escola, condições 
dos espaços públicos para a prática de atividades corporais, saúde pública, relações sociais de 
trabalho, preconceitos sociais, sexismo, condições estruturais das praças e ruas, etc. Instigar 
os estudantes a fazerem uma leitura da realidade a partir da problematização, tem o intuito de 
despertar a curiosidade e motivar para uma atitude científica, na perspectiva da classe 
trabalhadora para mudanças sociais. Dessa forma, o professor estará contribuindo para o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos estudantes, tarefa fundamental no 
processo de humanização, se configurando esta, como a função social da escola. 

Para iniciarmos a exposição de uma proposta de trato com o conhecimento do Parkour 
nos ciclos de ensino, temos que esclarecer alguns pontos importantes. O primeiro diz respeito 
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a reconhecer o que é essencial para tratar dos conhecimentos do Parkour, a proposta do 
conhecimento essencial a que chegamos, é de que este se dá a partir dos conhecimentos 
clássicos da Ginástica. Considerando os fundamentos da ginástica, a saber, o equilibrar, o 
saltar, balançar/embalar, suspender/trepar e o rolar/girar, identificamos que todos estes são 
importantes, mas o principal destes é o fundamento salto.  

O conceito de salto segundo o (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 78) é: 
“Desprender-se da ação da gravidade, manter-se no ar e cair sem machucar-se”, este 
fundamento é classificado em três fases: “impulsão-vôo-queda”. O fundamento é o mesmo, 
porém a forma de execução se diferencia de acordo com o objetivo. No caso do salto no 
Parkour, seja ele um salto de precisão ou passadas, é importante que: na fase de impulsão, o 
praticante irá além do impulso das pernas, ajudar com o movimento do braço para frente, afim 
de ganhar mais impulsão e direcionar o movimento para cima e/ou para frente, dependendo do 
objetivo; na fase de vôo, o praticante erga os joelhos, colocando as pernas ao alcance de sua 
visão, afim de visualizar onde irá aterrissar; na fase de queda, o praticante deve ter 
consciência de onde voltar para o solo, mas com atenção para amortecer nas pontas dos pés e 
utilizando juntamente as articulações dos membros inferiores (tornozelos, joelhos e quadril), 
afim de aterrissar de forma suave. 

Podemos constatar a partir do exemplo acima, que para a prática do Parkour, existe um 
princípio importantíssimo, que se dá na fase de aterrisagem. Amortecer é de fundamental 
importância, tanto para sabermos se a técnica esta sendo praticada de forma correta, como 
para preservar a integridade física dos estudantes. Podemos assim dizer que, a melhor forma 
de reconhecer se um movimento está corretamente executado, quando o praticante o executa e 
se ouve um mínimo de barulho possível, ou não ouvimos barulho algum. 

Logicamente que este não é o único fundamento utilizado na prática do Parkour, como 
já vimos anteriormente, outros fundamentos também são utilizados, porém com graus 
diferenciados. Em algumas técnicas do Parkour, os fundamentos da ginástica serão utilizados 
isoladamente, como em um salto de Precisão, para pendurar-se como no Cath ou Cat, ou para 
subir em um obstáculo como no Climb52, e ora de forma conjunta, como por exemplo no caso 
do Cat leap53, que consiste em basicamente na junção, na mesma ordem das três técnicas 
citadas anteriormente. 
                                                           52Vídeo da técnica Climb, acessado em 16 de ago de 2013:<http://www.youtube.com/watch?v=QmVlJluNVYw> 53 Vídeo da técnica Cat Leap, acessado em 16 de ago de 2013: 
<http://www.youtube.com/watch?v=fPu0hV6XdCY> 
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Outra questão importante para o desenvolvimento de uma proposta de trato com este 
conhecimento é com relação a segurança. Logicamente que todas as propostas de trato com o 
conhecimento atividades da Cultura Corporal, devem ser ensinadas levando em consideração 
a integridade física dos estudantes, porém, com relação ao Parkour, este é um quesito que 
deve ser visto com mais atenção. Primeiramente porque a sua prática se dá em um ambiente 
que não é comum de serem usados para práticas da Cultura Corporal, como por exemplo os 
bancos das praças, os muros, os corrimãos, ou em qualquer espaço que possibilite algum tipo 
de movimentação, é importante que se verifique as condições que estão estes espaços, com o 
intuito de preservar a integridade física dos estudantes e do próprio espaço. Antes de executar 
qualquer movimento, é preciso fazer uma varredura no espaço e verificar se tem possibilidade 
de utiliza-lo e como utiliza-lo; em um primeiro momento o professor deve faze-lo sozinho e 
sem a presença dos estudantes, no segundo momento, com os estudantes. Este é um 
importante processo de apropriação do conhecimento. 

Estar atento aos riscos que a atividade corporal possa colocar os educandos, é 
essencial para uma aula segura, principalmente em se tratando de atividades que possibilitem 
algum risco a integridade física dos envolvidos. Contribuindo com este debate, Cássaro 
(2010, p. 49) alerta: 

 
É importante que o professor estude os diversos protocolos de segurança das 
inúmeras modalidades de atividades de aventuras, os equipamentos 
envolvidos, pensar na estrutura de sua escola, no perfil de seu público e 
procurar caminhos para adequação da sua realidade. É indiscutível a 
preferência pelos equipamentos específicos elaborados para esta ou aquela 
modalidade. São mais seguros que qualquer adaptação, testados e garantidos. 
Se a realidade da escola permitir, a aquisição do equipamento apropriado é o 
mais recomendado. 

 
Em um projeto desenvolvido na escola pública, intitulado: “Projeto Aventura 

Educacional”, Santos (2010), nos ajuda ainda mais nesse debate acerca da segurança. O autor, 
nos traz uma observação importante: 

 
Evite locais com possibilidades de saltos muito alto, locais com quinas e 
pregos expostos, com pontos cegos onde perca a visibilidade de seus alunos, 
ou locais que ofereça qualquer tipo de risco aos alunos, pois a escolha do 
local da aula significa 100% de uma boa realização da aula. (SANTOS, 
2010, p. 49)  

Após verificar esses cuidados com a execução da técnica e do espaço físico para 
preservação da integridade física dos estudantes, o professor deve oportunizar atividades a 
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partir dos fundamentos e das técnicas citadas anteriormente, estes conhecimentos são 
importantes, pois darão subsídios aos estudantes para o próximo passo, na prática do Parkour, 
a execução de percursos. Refere-se principalmente ao que fazem os praticantes de Parkour, 
traceurs (ou tracers) e traceuses (ou traceses), que na sua tradução do francês, seria traçador e 
traçadora do percurso54. 

Nos percursos são executados dinamicamente movimentos do Parkour. Esta é a forma 
mais elaborada e difícil para a prática, pois exige dos praticantes uma execução de 
movimentos com técnica, precisão e consciência corporal. Compreendemos três etapas 
importantes na abordagem dessas questões: 

Em um primeiro momento: (a) dialogar com os estudantes sobre as possibilidades que 
o espaço físico da escola e o entorno da escola oferecem para problematizar capacidades 
físicas do grupo, os riscos do espaço, traçar claramente os objetivos e como alcança-los; (b) 
posteriormente, disponibilizar aos estudantes possibilidades de vivenciarem experiências de 
se movimentar de diversas formas pelo espaço físico da escola e em seu entorno; (c) pode-se 
tratar em seguida da aprendizagem das técnicas e a sua importância a prática do Parkour. 

Em um segundo momento: (a) dividir os estudantes em grupos de no máximo cinco, 
posteriormente, em forma de fila, o primeiro irá traçar um percurso livremente no espaço e os 
demais do seu grupo, irão segui-lo, passando pelos mesmos obstáculos que este primeiro 
passou, não precisa necessariamente que se execute a mesma forma de passar pelos 
obstáculos, cada um o executa da forma e/ou técnica que lhe for conveniente. Depois que o 
primeiro fizer o percurso, será a vez dos outros colegas do grupo, um por vez. O professor 
deve incentivá-los a fazerem seus próprios percursos, diferentemente dos percursos que os 
outros colegas fizeram. 

E por último, o terceiro momento se daria quando os estudantes juntamente com o 
professor, dialogassem sobre a prática e a apropriação, adequação dos espaços tidos como não 
possíveis de serem utilizados, como um espaço rico que possibilidades e de interação com o 
espaço prioritariamente urbano. E o que fazer para superar os obstáculos. 

Este exemplo é apenas uma possibilidade de se tratar deste conteúdo nas aulas de 
Educação Física. Dados estes debates anteriores imprescindíveis, temos alguns subsídios 
suficientes para propor um trato com este conhecimento na escola de forma segura e 
embasada. Para tanto, identificamos que em cada ciclo de ensino existem objetivos que as 
atividades da Cultura Corporal devem contribuir, devendo assim, serem tratadas de forma 
                                                           
54Como vimos anteriormente a tradução da Palavra Parkour, que é de origem francesa e se escreve com a letra 
“c”, parcour, significa percurso. 
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espiralada o conhecimento, ou seja, aos poucos irão se ampliando no pensamento, cada vez 
mais se complexificando, afim de que os estudantes se apropriem do conhecimento 
historicamente produzido pela humanidade, para interpretar, compreender e explicar a 
realidade em um patamar qualitativo superior; correspondem assim, ao tempo 
pedagogicamente necessário para a sua assimilação. Vejamos como a seguir. 

 
4.4.1 Primeiro Ciclo de Ensino: O conhecimento dos dados da realidade –
conhecendo o entorno, a si mesmo, sua capacidade de ação  e o Parkour  
 
No primeiro ciclo de ensino, temos o objetivo de iniciar o grau de conhecimento das 

crianças a respeito de si mesmas e de suas próprias possibilidades de ação. Começa a dar o 
salto qualitativo quando começa a categorizar os objetos, classificá-los e associá-los. 

Nesta fase, podemos estabelecer previamente alguns obstáculos que sejam de fácil 
execução, como por exemplo: Colocar colchonetes no chão para que eles possam fazer 
deslocamentos variados –andar, correr, saltar, rolar das mais variadas formas possíveis. 
Colocar aros no chão para que possa experimentar variados tipos de saltos – para frente, para 
trás, para o lado, para cima, para baixo etc.- Passar agachado ou deitado por baixo de uma 
mesa, subir em um banco de concreto ou um local seguro e depois pular para o chão. 
Sugerimos colocar também obstáculos como estações e fazer com que os alunos passem um 
por um fazendo assim pequenos percursos, prevalecendo a ludicidade como atividade 
principal – passeio no parque, passeio na fazenda, acompanhados de músicas temáticas etc. - 
com ajuda e orientação do professor, e com a segurança necessária para evitar acidentes. 

 
 
4.4.2. Segundo Ciclo de Ensino: compreendendo os dados da realidade 
sistematizados - os conhecimentos clássicos acerca do Parkour 
 
Este ciclo tem como objetivo organizar as referências sobre as atividades da Cultura 

Corporal, como por exemplo, as diversas formas de se exercitar existentes, a ginástica; 
estabelecendo relações com o Parkour. O salto qualitativo deste ciclo se dá quando os 
estudantes começam a estabelecer generalizações. 

Nesta fase podemos trabalhar com os estudantes obstáculos e os conceitos um pouco 
mais complexos, podendo propor desafios como procurar no espaço físico da escola, 
obstáculos nos quais pode ser vivenciado uma forma de equilibrar, podendo ser em um muro 
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baixo, um banco de concreto, uma árvore não muito alta, um corrimão, etc. Os mesmo 
obstáculos citados anteriormente, podem servir para o trato com outros fundamentos, como o 
suspender/trepar, ou o saltar com a introdução de técnicas básicas. Depois do reconhecimento 
do espaço físico da escola, os estudantes podem sozinhos estabelecer e/ou procurar outras 
formas de obstáculos, outras possibilidades de exercitações que a escola pode oferecer. 
Podendo posteriormente, em grupo, planejar e realizar pequenos percursos com variação de 
elementos, – saltar, suspender/balançar, equilibrar – utilizando técnicas básicas, destacando a 
importância da segurança na execução. 

 
4.4.3 Terceiro Ciclo de Ensino: ampliando os conhecimentos teóricos clássicos 
acerca do Parkour 
 
O objetivo deste ciclo é o de ir além das exercitações, é o de explicar teoricamente e se 

apropriar dos conceitos assimilando assim a leitura teórica da realidade. Os estudantes 
conseguem dar o salto qualitativo quando a partir da teoria, conseguem identificar os dados da 
realidade a partir do pensamento teórico. 

Podemos trabalhar com os estudantes a partir dos fundamentos da ginástica (saltar, 
equilibrar, suspender/trepar, balançar/embalar, rolar/girar) identificando possibilidades de 
exercitação primeiramente no espaço físico da escola. Posteriormente, nos espaços do entorno 
da escola, uma praça, um parque, nas ruas, etc. É importante que neste ciclo sejam 
introduzidos conceitos e fundamentos da ginástica e técnicas do Parkour, visando ampliar o 
pensamento teórico dos estudantes para enfrentamento dos problemas que a realidade 
apresenta, com relação a disponibilidade de espaços públicos de esporte e lazer que a cidade 
oferece, organização de vivencias de oficinas em diferentes espaços, avaliação desses 
espaços, possibilidade de organização de espaços na escola, na comunidade para 
experimentações do Parkour para além da aula de Educação Física. Podendo por fim, deixar 
com que os estudantes organizem percursos nos espaços da escola e em seu entorno, 
utilizando técnicas e fundamentos do Parkour, demonstrando reconhecer as condições 
necessárias para o desenvolvimento das mesmas. 

 
4.4.4 - Quarto Ciclo de Ensino: aprofundando do conhecimento e 
autodeterminação dos sujeitos  acerca do Parkour 
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Este é o ciclo cujo objetivo é o de dar aprofundamento aos estudantes, permitindo que 
o mesmo reflita sobre o objeto – neste caso, o Parkour – e com autodeterminação decida 
criativamente sobre sua pratica e a elaboração da cultura a partir deste conhecimento 
transmitido e assimilado pelos estudantes.  

O salto qualitativo se dá quando os estudantes começam a explicar o objeto a partir de 
suas regularidades e de conceitos próprios superando o senso comum e se autodeterminando 
para a pratica do Parkour. 

Neste ciclo, pode-se explorar mais os conhecimentos que constituem os fundamentos 
da ginástica nas mais variadas formas de exercitações e como se expressam no Parkour; nesse 
ciclo serão desenvolvidas as técnicas mais complexas do Parkour e a execução das mesmas 
pelos estudantes no espaço na escola e no seu entorno, como nas praças, nos parques, nas 
ruas, etc. Neste ciclo também pode ser trabalhado de forma ampla o debate sobre os 
problemas das políticas públicas de esporte e lazer na cidade, sobre a mobilidade urbana, 
relação urbana e sua distribuição, condições estruturais da escola, condições dos espaços 
públicos para a prática de atividades da Cultura Corporal, saúde pública, relações sociais de 
trabalho, preconceitos sociais (como por exemplo, com o praticante de Parkour), condições 
estruturais das praças e ruas. Como o Parkour é veiculado na mídia, quais os conceitos do 
Parkour veiculados e quais os sentidos e significados para os diferentes grupos de praticantes. 
Reconhecer grupos de jovens que praticam o Parkour, como se organizam, entrevistar e 
compartilhar conhecimento com esses grupos etc. Por fim, pode-se pedir para os alunos que 
façam percursos nos espaços trabalhados, em um primeiro momento para conhecer o espaço e 
em um segundo momento fazer o percurso utilizando as técnicas especificas, avaliando as 
suas habilidades e limitações, cuidando da segurança pessoal e do colega. Executar os 
fundamentos demonstrando agilidade e segurança na execução. Pode-se trabalhar a agilidade 
nestes percursos, a partir, por exemplo, de um jogo, que neste caso se chama. “pega-pega-
Parkour”, é como um pega-pega normal, porém os estudantes terão que usar os obstáculos do 
espaço físico para poder fugir ou para poder pegar o colega. Ou criar jogos de desafios entre 
grupos, para criar percursos com diferentes níveis de exigências e habilidades e outro grupo 
execute e execute/supere tais níveis. 

O trato com o conhecimento do Parkour, tanto na sua esfera científica, histórica, 
conceitual e pedagógica, nos possibilitou debates bastante proveitosos. Neste capítulo em 
especial, ao tratar pedagogicamente deste conteúdo, encontramos algumas regularidades nas 
experiências, que nos levaram a contribuir com o debate acerca do Eixo Conteúdos 
Específicos, do currículo da UFBA e também, com relação a necessidade de sistematização, 
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mesmo que introdutória, dos ciclos de ensino no trato pedagógico com o Parkour, uma 
regularidade que se tornou uma necessidade. 

Finalizamos este capítulo, sistematizando as contribuições às quais chegamos a partir 
dos dados da realidade investigada por esse estudo. Compreendemos que estas constituem 
possibilidades na realidade e contribuir com debate e estudos mais aprofundados acerca da 
problemática estudada. Tanto em relação ao Parkour como ao Currículo de Caráter Ampliado 
e ao Eixo dos Conteúdos Específicos. Passamos agora as considerações finais, para uma 
síntese do trabalho, juntamente com a análise da pesquisa a partir do problema e das hipóteses 
de pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já havíamos mencionado na introdução deste trabalho, o presente estudo tem 
como referência teórica a concepção Materialista e Dialética da História e como objetivo 
avaliar possibilidades do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour, enquanto 
elemento contemporâneo da Cultura Corporal, no currículo de Licenciatura em caráter 
Ampliado de professores de Educação Física da UFBA, e sua contribuição para o Eixo 
Conteúdos Específicos.  

Partirmos da pergunta científica: Qual a possibilidade do trato pedagógico com o 
conhecimento do Parkour, enquanto elemento contemporâneo da Cultura Corporal, 
comprometido com a elevação do pensamento científico e com a formação omnilateral dos 
professores de Educação Física da UFBA e sua contribuição para o Eixo Conteúdos 
Específicos do currículo de Licenciatura em caráter Ampliado da UFBA? Delimitamos por 
procedimentos investigativos realizar uma revisão bibliográfica, com um levantamento das 
produções acerca do Parkour, priorizando as produções de língua portuguesa, pela facilidade 
de acesso das mesmas aqui no Brasil. Este levantamento teve como objetivo, em um primeiro 
momento de partir da realidade concreta, identificando essas produções, e em um segundo 
momento, instrumentalizar e qualificar o trabalho para uma abordagem mais consistente. 
Posteriormente, desenvolvemos pesquisa de campo, tendo como lócus três disciplinas do 
curso de Educação Física da UFBA, visando, a partir de experiências práticas no trato 
pedagógico com o conhecimento do Parkour, contribuir com o Eixo Conteúdos Específicos, 
do currículo de Licenciatura de caráter Ampliado em Educação Física. 

A partir do exposto, vamos fazer um exercício de síntese do processo investigativo 
realizado, não para findar o debate neste trabalho, mas para suscitarmos o interesse para 
novos trabalhos acerca do Parkour, do trato pedagógico com o conhecimento do Eixo 
Conteúdos Específicos e da Licenciatura de Caráter Ampliado em Educação Física. Sendo 
assim, partimos do pressuposto de que a humanidade tem que se apropriar dos conhecimentos 
produzidos, histórico e socialmente pelas gerações anteriores, nessa perspectiva, no primeiro 
capítulo, fizemos um levantamento das produções acerca do Parkour. Para tanto, o nosso 
recorte foi o de tratar apenas das produções de língua portuguesa, Brasil e Portugal. Este 
levantamento nos forneceu subsídios para fazer um debate acerca da história e também para 
refletir sobre as contribuições no trato pedagógico com o conhecimento do Parkour. 

Posteriormente, fizemos um debate mais geral, partindo de três categorias: Modo de 
Produção, Trabalho e Educação. Partimos do pressuposto de que é a vida material, que os 
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homens produzem e reproduzem a vida, que condicionam em última instância a vida em 
sociedade. Nesse sentido, partimos de uma breve síntese acerca dos diferentes Modos de 
Produção da existência humana, Comunal Primitivo, Escravocrata, Feudal e Capitalista, para 
extrairmos o seu movimento dialético e assim compreendermos a realidade complexa e 
contraditória em sua totalidade. A partir daí, identificamos que a educação é um espaço de 
luta e disputa ideológica entre as classes. Com o objetivo de romper com essa ideologia 
baseada na divisão da sociedade em classes, propomos que é no seio da sociedade capitalista 
que surge o embrião para uma sociedade qualitativamente superior, baseada na extinção da 
sociedade de classes. Desse modo, identificamos que este rompimento de dará a partir de uma 
Pedagogia Socialista, mais especificamente aqui no Brasil, tendo como referência a Pedagogia 
Histórico-crítica e a Metodologia Crítico-superadora. 

No terceiro capítulo, partimos para a compreensão acerca do problema das 
exercitações humanas, e suas relações com a ginástica e o Parkour. Fizemos um esforço de 
síntese para compreender o problema das exercitações humanas desde os primórdios, quando 
essas exercitações ainda não eram sistematizadas. Na sequência, partimos das sistematizações 
dessas exercitações, a ginástica. Identificamos que a essência desse problema está na relação 
dos homens entre si e dos homens com a natureza, sendo estas mediadas pela forma com que 
a humanidade organiza e produz a vida em sociedade. As exercitações humanas, no decorrer 
da história da humanidade, têm em seu movimento dialético a necessidade de “recriar”, a 
partir do que a humanidade deixou enquanto legado, novas formas de exercitação, como em 
nosso tempo histórico, enquanto uma manifestação da Cultura Corporal, o Parkour. 
Constatamos, não por coincidência, que o Parkour, atividade inerente da cultura corporal, tem 
uma relação muito próxima com os conhecimentos da ginástica. 

Identificamos também, a partir da história, que esta atividade tem uma relação direta 
com as manifestações da Cultura Urbana, demonstrando que a chave para sua compreensão 
está também na sua relação com a natureza humanizada, a cidade. É uma expressão da 
necessidade histórica da humanidade de se exercitar, que traz consigo outras reivindicações, 
como, por exemplo, o direito à cidade. Posteriormente, tratamos de identificar em sua 
essência as técnicas do Parkour a partir dos conhecimentos clássicos da Ginástica, os 
fundamentos. Este capítulo nos levou a instrumentalizar nossas ações acerca do trato 
pedagógico com o conhecimento do Parkour. Apropriamo-nos de três categorias importantes 
para o trato pedagógico com o conhecimento da Cultura Corporal, a história da atividade 
corporal, situando-a em seu tempo histórico e as técnicas necessárias, juntamente com seus 
objetivos e metas, para o aprendizado. 



101  

No quarto e último capítulo, iniciamos o debate acerca da Formação de Professores, 
mais especificamente acerca da Formação de Professores de Educação Física de Caráter 
Ampliado e do Eixo dos Conteúdos Específicos. Tratamos da pesquisa de campo, lançando 
mão das experiências práticas com os alunos do curso de Educação Física da UFBA, a partir 
do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour. Estas experiências apresentaram 
regularidades, as quais nos apontaram elementos significativos para contribuições à análise do 
Eixo Conteúdos Específicos. Estas regularidades foram basicamente: A dificuldade dos 
alunos em tratar com os conteúdos da Cultura Corporal; a dificuldade em tratar do referencial 
teórico-metodológico que subsidia o currículo; a necessidade de criação de condições 
objetivas para o curso, em sua estrutura física, como a criação do Complexo Esportivo da 
UFBA; o entrave que ocorre no curso por não haver unidade teórico-metodológica nas 
disciplinas; a importância de se trabalhar com os clássicos, entendendo que este é um 
conhecimento de caráter essencial, sem o qual os conhecimentos necessários para a formação 
de professores esteja comprometida; o trato com o conhecimento do Parkour nos ciclos de 
ensino. 

Com base no exposto, sistematizamos o trato do conhecimento do Parkour a partir das 
referências e categorias norteadoras do currículo de Licenciatura de Caráter Ampliado do 
Curso de Educação Física da UFBA, especificamente ao debate acerca do Eixo Conteúdos 
Específicos. Este trabalho presume a necessidade de outras pesquisas, em forma de 
dissertações e teses, em seminários, reuniões, mesas de debates etc. Avaliamos que a 
realização do presente trabalho constitui uma contribuição para pensar uma síntese de 
organização do trato pedagógico com os conhecimentos do Parkour, a partir da Metodologia 
Crítico-superadora, nos ciclos de ensino, no que se refere ao trato pedagógico com o 
conhecimento da Cultura Corporal e, dessa forma, para que pudéssemos contribuir na análise 
do desenvolvimento do currículo de Licenciatura de Caráter Ampliado da UFBA e, em 
especial, o Eixo dos Conteúdos Específicos. 

As conclusões as quais chegamos até aqui nos fazem retomar as duas hipóteses que 
levantamos na parte introdutória deste trabalho. Com relação à primeira hipótese, é de que a 
relação de produção e a ideologia da classe dominante é fator determinante nas produções 
científicas e no trato pedagógico com o conhecimento do Parkour. Portanto, esse 
conhecimento não tem favorecido aos interesses da classe trabalhadora, mas a favor dos 
interesses burgueses, voltados à reprodução do capital e por isso se mantém na perspectiva de 
manutenção do status quo, refletindo-se na formação de professores de Educação Física. Este 
pressuposto nos coloca em uma posição de confirmação, pois as produções a que tivemos 
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acesso deixaram claro que a ideologia dominante tem alicerçado as produções acadêmicas que 
tratam do Parkour em vários âmbitos, principalmente no trato pedagógico com este 
conhecimento. Dessa forma, se reflete na formação de professores de educação física, se 
tornando um entrave tanto na proposta pedagógica com este conhecimento quanto no 
pressuposto teleológico os quais estão baseados na manutenção do status quo. 

Nossa segunda hipótese é a de que existe possibilidade de trato pedagógico com o 
conhecimento do Parkour que seja comprometida com os interesses da classe trabalhadora, 
contribuindo para o processo humanização dos educandos e elevação do pensamento para 
uma atitude científica, e para o avanço nas explicações e atitudes do nosso tempo, tendo esse 
potencial alicerçado a partir da concepção Materialista e Dialética da História, da Pedagogia 
Socialista, da Psicologia Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico-crítica e da Metodologia 
Crítico-superadora. Com relação à segunda hipótese, também podemos chegar a uma 
confirmação dela, pois, a partir do referencial teórico-metodológico que trabalhamos, 
podemos propor, enquanto possibilidade concreta e de essência, o trato pedagógico com o 
conhecimento do Parkour, com vistas tanto à formação de professores de Educação Física da 
UFBA quanto na área da formação da escola básica. O trato pedagógico do Parkour, 
comprometido com os interesses da classe trabalhadora, com o processo humanização dos 
educandos e elevação do pensamento para uma atitude científica, e para o avanço nas 
explicações e atitudes do nosso tempo, é possível quando alicerçado numa concepção 
omnilateral de formação humana, pautado por procedimentos que visam à ampliação da 
compreensão da realidade, de forma crítica e criativa, explicada a partir do movimento 
histórico do conhecer humano, do movimento dialético – negação da negação, totalidade e da 
luta dos contrários – e do processo de apropriação e objetivação da cultura corporal, inerentes 
à práxis social humana. 

As duas hipóteses, portanto, se confirmaram. O que nos leva concluir que a ideologia 
da classe dominante se reflete diretamente nas produções acerca do Parkour e suas propostas 
metodológicas de ensino, mas se confronta a partir das contradições dos interesses de classes, 
próprios de uma sociedade capitalista, e que a partir das determinações históricas e das 
condições objetivas e subjetivas – estrutura e superestrutura – há possibilidades de essência de 
um movimento capaz de superação dessas contradições, que são orientadas para um processo 
de transição ao projeto Socialista. 

Os dados coletados nesse trabalho foram fundamentais para o avanço da compreensão 
científica acerca do Parkour, enquanto conhecimento inerente à Cultura Corporal. A partir de 
uma necessidade identificamos possibilidades metodológicas para o trato pedagógico do 
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Parkour. Estas possibilidades foram evidenciáveis a partir do referencial marxista, que tem 
como um dos principais objetivos a superação da sociedade de classes, a construção da 
Sociedade Socialista, a partir da fase de transição para a Sociedade Comunista. 

Ao final deste trabalho, identificamos alguns desafios, constituindo uma necessidade. 
Confirmamos a necessidade de ampliar a produção de outros trabalhos científicos que se 
debruçarem para ampliar ainda mais o debate acerca: 1. Do trato pedagógico com o 
conhecimento do Parkour; 2. De produções que tratam do Parkour, para além de artigos, que 
as mesmas sejam produções em monografias, dissertações e teses; 3. Da pesquisa que trata da 
história do Parkour, centrada nas determinações do modo de produção da existência humana; 
4. De ampliação no debate acerca da Licenciatura de Caráter Ampliado; 5. De ampliação do 
debate acerca do Eixo Conteúdos Específicos; 6. Da ampliação do debate com relação à 
Cultura Corporal. 

Pontuamos, ao término deste trabalho, que qualquer crítica a ser feita acerca desta 
pesquisa deve levar em consideração que estamos nos pautando enquanto teoria do 
conhecimento, a concepção materialista e dialética da história. Por isso há pressupostos da 
concepção que norteiam o pensamento para compreensão do real concreto, sendo estes 
pressupostos teleológicos, axiológicos, gnosiológicos e teleológicos.  

Entendemos que o objeto está em movimento, e que as conclusões alcançadas neste 
trabalho se encontram também em movimento, passíveis de mudanças. Ratificamos que o 
Parkour tem como objetivo os interesses da classe trabalhadora, enquanto classe 
revolucionária, tendo como perspectiva a superação de sua opressão, a organização de uma 
Sociedade sem classes, a Sociedade Socialista, entendendo a mesma como fase de transição 
para uma sociedade Comunista. 
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Anexo A - Manifesto Parkour ABPK 
 
PARKOUR 
 
Manifesto, Conceitos e Definições Adotados pela ABPK 
A ABPK, procurando proporcionar maior entendimento e transparência, manifesta-se neste 
documento, esclarecendo os conceitos e definições que entende como Parkour, os quais 
reconhecem e procuram defender e/ou promover em suas iniciativas e atividades. 
O Parkour surgiu na década de 80, em Lisses, na França, criado por David Belle, um ex-
militar e bombeiro, que adaptou técnicas militares de deslocamento e treinamento a qualquer 
ambiente. A prática consiste em movimentar-se livremente de um ponto a outro, utilizando 
apenas o corpo como ferramenta. 
A ABPK entende como Parkour o conceito original, concebido e difundido pelos pioneiros da 
atividade: 
“Parkour é a prática corporal e fenômeno cultural, que se desenvolveu a partir do 
princípio de se deslocar de um ponto a outro, de forma rápida, segura e eficiente, 
utilizando apenas o corpo como ferramenta, como disseminado por David Belle”.* 
(ABPK 2011) 
 
*Definição oficializada pela associação para fins de divulgação da prática e controle interno 
de suas ações. 

 Trata-se de disciplina corporal não competitiva, cujo objetivo é avançar em um percurso 
qualquer através de técnicas de deslocamento – correr, saltar, escalar, etc. adaptada para maior 
eficiência. 

 Uma forma de fortalecimento consciente e progressivo, com base no treinamento físico — 
alicerce para o treinamento técnico e mental —, fundamentado na autopreservação e no 
desenvolvimento continuado. Portanto, a proteção à integridade física e à manutenção da 
longevidade saudável são partes inseparáveis da rotina de treinamento. 

 O Parkour procura desenvolver plenamente seus praticantes através da auto-superação, assim, 
a cultura ao treinamento árduo beneficia não apenas a forma física, mas passa a integrar a 
essência do praticante, gerando um ser humano completo, físico, mental e socialmente. 

 Trata-se de uma disciplina, pautada na evolução pessoal, sendo as tentativas/iniciativas de 
esportivização (instituição de regulamento, competições ou campeonatos, criação de clubes, 
times ou equipes rivais) incoerentes. Assim não reconhecemos o Parkour como um esporte 
dentro desses critérios. 

 Igualmente, o Parkour não pode ser classificado como esporte radical ou de aventura. O foco 
concentra-se no desenvolvimento seguro e gradual das habilidades, no julgamento das 
situações e na autonomia do indivíduo. 
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 Intrínsecas à prática e à cultura do Parkour, existe uma ideologia pautada em valores de 
altruísmo e liberdade, promovendo a solidariedade, o não preconceito e o respeito mútuo. 
 
Assim sendo, a ABPK posiciona-se favorável a praticantes e/ou entidades que resolvam 
promover a prática desde que compartilhem, defendam e apliquem os conceitos e definições 
aqui reconhecidos como Parkour de forma positiva perante a sociedade. 
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Anexo B - Fluxograma do curso da UFBA 
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Anexo C–Fotos da 1ª experiência com os estudantes da UFBA 
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Anexo D - Texto apresentado por Elton Ruhmas sobre a oficina de Parkour na Escola 
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Anexo E– Fotos da 2ª experiência com os estudantes da UFBA 
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Anexo F– Fotos da 3ª experiência com os estudantes da UFBA 
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