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Resumo 

 

 

Reconhecendo o skate como prática corporal de aventura urbana e conteúdo de ensino 

da Educação Física escolar, o presente estudo teve como objetivo apresentar uma 

proposta de sistematização deste conteúdo para o ensino nas aulas de Educação Física 

no ensino fundamental. Com enfoque qualitativo, descritivo, bibliográfico e propositivo, 

nos debruçamos sobre os conteúdos da Educação Física, tendo a abordagem Crítico-

Emancipatória como perspectiva norteadora. Como resultados desta pesquisa, 

apresentamos uma proposição de sistematização do conteúdo do skate para as aulas de 

Educação Física no ensino fundamental, organizada em cinco seções: a) Aspectos 

gerais; b) Objetivos; c) Conteúdos; d) Estratégias metodológicas; e) Desafios; e f) 

Avaliação. Concluímos que há avanços nas sugestões para o ensino do skate nas escolas 

na literatura recente, além de seu reconhecimento enquanto conteúdo de ensino em 

documentos oficiais. Contudo, novos estudos são necessários para ampliar sua 

sistematização para o ensino na Educação Física escolar, com vistas a oferecer 

ferramentas para que os docentes possam ensiná-lo nas aulas.  

   

Palavras chave: Educação Física escolar; Conteúdos de Ensino; Skate.  
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Abstract 

 

 

Recognizing skateboarding as an urban adventure corporal practice and teaching content 

of Physical Education, the present study aimed to present a proposal to systematize this 

content for teaching in Physical Education classes in elementary school. With a 

qualitative, descriptive, bibliographical and propositional approach, we focused on the 

contents of Physical Education, using the critical-emancipatory approach as guiding 

perspective. As a result of this research, we present a proposal of systematization of 

skateboard content for Physical Education classes in elementary school, organized in 

five sections: a) General aspects; b) Objectives; c) Contents; d) Methodological 

strategies; e) Challenges; and f) Evaluation. We conclude that there are advances in the 

suggestions for the teaching of skateboarding in schools in recent literature, besides its 

recognition as content of teaching in official documents. However, new studies are 

needed to broaden their systematization for teaching in Physical School Education, in 

order to offer tools so that teachers can teach it in class. 

 

Keywords: School Physical Education; Teaching Contents; Skate 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Segundo o Atlas do esporte no Brasil (DA COSTA, 2004), o skate pode ser 

considerado como prática esportiva que utiliza, majoritariamente, os membros inferiores 

para se equilibrar, locomover e executar manobras em uma prancha de madeira ou fibra, 

tendo em baixo dois eixos, com duas rodas cada (BITENCOURT; AMORIM, 2004). 

Contudo, há diversas formas de entender essa prática corporal. Para completar o 

significado mencionado acima, necessitamos analisar o seu processo de construção 

histórica e social. 

O skate foi inventado na Califórnia
1
, na década de 1950, pelos surfistas que 

tentavam adaptar manobras realizadas no mar às ruas de asfalto. Nesse primeiro 

momento, o equipamento era improvisado, utilizando as rodas dos patins para sua 

prática. Essa atividade rapidamente se globalizou e no Brasil foi introduzido nos anos 

de 1960. Sem uma identidade própria estabelecida, o skate geralmente era representado 

como uma derivação do surfe e conhecido pelo nome de “surfinho” ou “surfe de 

asfalto" (BRANDÃO, 2014). 

No final da década de 1970, o skate teve grandes avanços rumo à esportivização 

e sua especificidade (BITENCOURT; AMORIM, 2004), como por exemplo, o 

desenvolvimento das rodas de poliuretano, material usado na confecção de rodas até os 

dias de hoje. Estes autores afirmam que no Brasil, ainda na década de 70, foi inaugurada 

a primeira pista da América Latina, localizada no município de Nova Iguaçu, no Rio de 

Janeiro e realizado o primeiro campeonato brasileiro de skate. Outro fator que ajudou a 

afirmação da identidade desta prática foi um movimento midiático e cultural, nesta 

mesma época, que desvinculou o skate do surfe, vinculando-o ao cenário da música 

punk e da radicalidade
2
. (BRANDÃO, 2008) 

Em 1980 o skate estava mundialmente conhecido, com sua modalidade vertical 

sendo consagrada como esporte radical (prática realizada em grandes rampas com 

                                                           
1
 Califórnia é um dos cinquenta estados dos Estados Unidos. É o estado mais populoso do país, com mais 

de 37 milhões de habitantes, localizado na região dos Estados do Pacífico, sendo o terceiro em extensão 

territorial, superado apenas pelo Alasca e pelo Texas (UNITED STATES, 2010) 
2
 Os Esportes Radicais são atividades esportivas em que o objetivo ou motivo da prática relaciona-se 

diretamente com o risco. As atividades corporais de risco tornaram-se um campo de conhecimento da 

Educação Física (PEREIRA, ARMBRUST, RICARDO, 2008). 
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formato de “U”). Os campeonatos já eram televisionados, circulavam revistas 

especializadas, como a Overall e no Brasil alguns atletas começavam a se destacar, ao 

exemplo de Cesinha Chaves e Kao Tai (BITENCOURT; AMORIM, 2004). Nessa 

época, outro movimento começou a ganhar força, em especial nos centros urbanos, o 

Street Skate. Essa modalidade foi criada sem pretensão esportiva, buscando justamente 

fugir das regras, dos espaços delimitados e dos cronômetros, elementos presentes na 

modalidade Vertical. Consistia em simplesmente andar de skate pela cidade, 

apropriando-se dos espaços urbanos, fazendo manobras utilizando bancos, corrimãos, 

escadas, muretas, postes, hidrantes, calçadas e o que mais as ruas oferecessem como 

obstáculos. Essa modalidade surgiu relacionada a um espirito de liberdade, no sentido 

de criar possibilidades e novos horizontes à prática do skate (BRANDAO, 2014) 

Ainda sobre o street skate, podemos identificar seu surgimento e apropriação 

dos espaços urbanos como movimento contra a esportivização desta prática. Segundo 

Carmen Lúcia Soares e Leonardo Brandão (2012), 

 

(...) um grande número de praticantes recusa a assimilação ao esporte e 

continua a transformar os parques, as calçadas, as ruas e as escadas no 

coração das cidades em lugares de resistência às normas arquiteturais, 

signo de uma recusa a essa aparente facilidade em se transformar em 

esporte. (p. 22) 
 

Portanto, referir-se ao skate apenas como esporte não abrange toda sua 

complexidade, todas suas práticas, nem diz respeito a todos(as) skatistas. Abordaremos 

aqui o skate de forma ampliada, conceituado como prática corporal de aventura (PCA), 

assim como entendem Franco, Cavasini e Darido (2014).      

Outros marcos históricos nas décadas de 1990 e 2000 foram fundamentais para a 

popularização do skate no Brasil e no mundo e serão abordados ao longo dessa 

pesquisa. É importante mencionar o impacto dessa modalidade no cotidiano de nosso 

país atualmente. Podemos perceber as práticas de ocupação da cidade pelos(as) 

skatistas, sobretudo o street skate, cada vez mais presente, em anúncios publicitários, 

novelas, filmes, projetos sociais, criação de escolinhas de ensino da modalidade, 

disseminação de skateparks
3
 pelos centros urbanos, desenvolvimento de mercado 

especializado, como meio de transporte e prática esportiva competitiva, sendo incluído 

                                                           
3
Alguns Skateparks dos Municípios de Niterói e Rio de Janeiro são: Skatepark Carlos Alberto Parizzi; 

Skatepark Duda; Skatepark Aterro do Flamengo; Skatepark Praça Duó; Skatepark do Parque Madureira. 
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pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) no programa dos Jogos Olímpicos de 

Tóquio, a ser realizado em 2020 (TEIXEIRA, SILVA, 2017). 

Um fato relevante no decorrer desse estudo, que se traduz em um avanço na 

legitimação do skate enquanto conteúdo de ensino na Educação Física escolar (EFe) é a 

sua inclusão na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). Esse 

documento apresenta seis unidades temáticas a serem abordadas ao longo do ensino 

fundamental na disciplina de Educação Física (EF): Brincadeiras e jogos; Esportes; 

Ginásticas; Danças; Lutas; Práticas Corporais de Aventura (PCA). De acordo com a 

seguinte passagem:  

(...) na unidade temática Práticas Corporais de Aventura, exploram- se 

expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias 

e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se 

apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. 

(...) As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as 

incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da 

vertigem e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de 

aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo etc. Já as 

práticas de aventura urbanas exploram a “paisagem de cimento” para 

produzir essas condições (vertigem e risco controlado) durante a prática 

de parkour, skate, patins, bike etc. (BRASIL, 2018. p. 216 – 217, grifo 

nosso)  

Vemos que esta unidade temática se divide entre PCA urbanas e PCA da 

natureza. O skate está conceituado como PCA urbana e assim previsto para o ensino 

fundamental, como conteúdo a ser ministrado nas aulas de EFe em todo o país, estando 

presente no rol de conteúdos deste componente curricular.      

 A partir desse breve histórico sobre a modalidade em questão, abordo o meu 

vínculo com a mesma. Ganhei meu primeiro skate com três anos de idade e desde então 

sempre pratiquei e participei de alguns campeonatos, mas não me profissionalizei. Aos 

dezessete anos, no ano de 2012, comecei a ministrar aulas dessa prática corporal de 

aventura urbana em uma “escolinha” próxima à minha casa. Identifiquei-me de tal 

maneira com esta prática pedagógica que decidi buscar formação superior em Educação 

Física. Almejava me especializar enquanto docente, desenvolver ferramentas didáticas e 

metodológicas para me tornar um qualificado professor de EF, e assim poder atuar, 

além do skate, em um leque mais amplo de atividades.  

No curso de Licenciatura em EF da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

iniciado em 2015, pude adquirir novas experiências acadêmicas. Tive a oportunidade de 

ministrar aulas de skate para os colegas em diferentes ocasiões na faculdade: ministrei o 
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skate como conteúdo pedagógico nas aulas de EF para as turmas de Pesquisa e Prática 

de Ensino (PPE) II e IV, ofereci uma Oficina de Iniciação ao Skate na III Semana 

Acadêmica de EF do Instituto de Educação Física (IEF), além de ensinar o skate no 

contexto do projeto social Programa Esporte e Lazer das Cidades (PELC) – no Núcleo 

São Francisco, que oferece o ensino desta atividade gratuitamente para a comunidade. 

Em todas essas oportunidades fortaleci meus laços com o ensino da modalidade, 

aumentando meu arcabouço teórico e aperfeiçoando minha prática docente. 

Com minha percepção empírica, tanto nos meus anos cursando ensino 

fundamental e médio, quanto nas escolas de Educação Básica onde atuo como estagiário 

de EF, identifico a ausência desta modalidade enquanto conteúdo de ensino nas aulas. 

De fato, alguns estudos apresentam a exclusão ou ausência do skate nas aulas de EFe. 

Armbrust (2008), afirma que: “(...) Tais atividades sofrem pré-conceitos negativos por 

transgredir o que há de proposto (...)” (p. 1), referindo-se à dificuldade da implantação 

do skate na escola. Ainda nesta publicação, o autor menciona o despreparo de docentes 

como causa dessa dificuldade: “(...) há um despreparo profissional para atender essas 

atividades, o que dificulta implantar tais práticas nos âmbitos educacionais.” (p. 1). 

Corroborando com essas afirmações, Lauro e Danucalov (2005) acrescentam que há 

poucos profissionais capacitados para atuarem com práticas corporais de aventura, com 

ênfase nos esportes de prancha. 

Entretanto, o skate cresce cada vez mais em número de praticantes. Segundo 

pesquisa realizada pelo instituto Datafolha (2015), solicitada pela Confederação 

Brasileira de Skate (CBSK), há mais de 8,5 milhões de skatistas no Brasil. Esse número 

mais do que dobrou desde última pesquisa realizada em 2009, onde havia 3,9 milhões. 

Sendo assim, percebemos a grande presença do skate na vida de brasileiros(as), 

afirmando-se como um elemento de nossa cultura corporal. Logo, podemos reafirmar o 

skate enquanto conteúdo de ensino legítimo da EFe, pois além de estar previsto em 

documento oficial normativo para criação de currículos escolares, a BNCC (BRASIL, 

2017), também representa um elemento da cultura corporal de movimento (SOARES et 

al., 2009.)  

Em função da realidade da ausência desta modalidade como conteúdo das aulas 

de EFe e das possíveis dificuldades apontadas por docentes para sua implementação nas 
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escolas, o presente estudo tem como problema responder à questão: Como sistematizar 

o conteúdo do skate para sua aplicação na EFe no ensino fundamental
4
? 

Como objetivo geral, esse estudo pretende apresentar uma proposta de 

sistematização do conteúdo do skate para o ensino nas aulas de EFe no ensino 

fundamental. Os objetivos específicos são: a) fornecer conhecimentos de cunho 

histórico, técnico e de segurança para que docentes possam ensinar o skate na EFe; b) 

propor ferramentas para que os docentes possam adaptar o espaço físico e os materiais 

para o ensino do skate; e c) indicar atividades que estimulam meninas e meninos a 

praticarem o skate, problematizando as relações de gênero nesse esporte. 

Esse estudo justifica-se por alguns aspectos, a saber: a) ampliar a discussão e o 

acervo de literatura sobre o conteúdo do skate, sistematizado de forma clara e objetiva, 

para aplicação na EFe no ensino fundamental; b) facilitar a implantação de novos 

conteúdos na EFe corroborando com os novos documentos oficiais nacionais e a 

literatura atual; c) traz  benefícios, combatendo o sedentarismo e ajudando na 

socialização; e d) combater a generificação desta prática como algo masculino na 

cultura corporal brasileira. 

Quanto aos dois primeiros argumentos, a sistematização e o ensino do skate 

ampliam a escassez hoje presente na literatura, auxiliando o docente a abordá-lo no 

ensino fundamental como prevê a BNCC (BRASIL, 2017), aumentando o leque de 

oportunidades e possibilidades motoras dos discentes. Contribui também para uma 

formação ampliada destes, onde terão uma maior diversidade de estímulos e desafios, 

favorecendo o seu desenvolvimento, não dissociando as dimensões social, cognitiva e 

motora.  

Quanto ao terceiro argumento apresentado, o skate pode ser uma ferramenta 

relevante para trabalhar noções de equilíbrio, deslocamento e manipulação de 

implementos, abordar valores como respeito, cooperação e evidentemente o processo 

histórico de construção dessa prática. Também podemos citar benefícios que o exercício 

do skate proporciona como aumento de flexibilidade, resistência e força muscular, 

melhora na coordenação motora ampla e fina, alívio do estresse e prevenção de doenças. 

(BECIC, 2014). 

                                                           
4
 O recorte do ensino fundamental como escolha desta monografia deve-se ao nosso vínculo com essa 

etapa da educação básica, à afinidade, segurança e experiência com crianças e adolescentes já acumulada 

e à inovação da inclusão desta modalidade na BNCC (BRASIL, 2017) do ensino fundamental. No futuro,  

pretendemos dar continuidade e desenvolver uma proposta de sistematização que atenda todo nível básico 

de ensino. 
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 Por fim, o estudo se justifica por sua dimensão coeducativa (SARAIVA, 2005) 

no ensino do skate, com potencial de desmistificação desta prática como associada à 

identidade masculina, excluindo as meninas e mulheres. O ensino da modalidade deve 

problematizar as relações de gênero, à medida que essas relações dentro do universo do 

skate, são construídas socialmente, culturalmente, através das práticas, disputas de 

poder e de produção de discursos (FIGUEIRA, ALMEIDA, 2006; FIGUEIRA, 

GOELLNER, 2009). Assim, a escola pode ajudar na construção de representações para 

os diversos cenários do skate, onde esta modalidade seja oferecida para todos/as, 

contestando o estereótipo de modalidade masculina, em prol da inclusão das meninas e 

da problematização das relações de gênero na EF e no Esporte. 
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Capítulo 2 

Metodologia 

Nesse capítulo abordaremos os processos metodológicos desta pesquisa. Esse 

estudo tem enfoque predominantemente qualitativo, pois objetivou analisar a 

complexidade do problema – representado pela escassez da literatura sobre o ensino do 

skate na EFe -, assim como suas causas e consequências, possíveis soluções, 

relacionando às variáveis envolvidas: lacunas na formação superior em EF, preconceitos 

de gênero com a modalidade, escassez de espaços e/ou materiais para o seu ensino na 

EFe, entre outros aspectos.        

 Com esse enfoque, podemos analisar a subjetividade do problema, as diferentes 

justificativas que são apresentadas para a ausência, escassez ou dificuldade do 

planejamento do conteúdo do skate no ambiente escolar. É possível apresentar 

proposições de cunho didático metodológico, pautadas em uma proposta pedagógica de 

ensino da EFe – a Crítico-Emancipatória – com ênfase na adaptação do espaço físico e 

no uso de materiais; além de exemplos de atividades para iniciação ao skate, a partir de 

uma didática comunicativa, no intuito de desenvolver as competências objetiva, social e 

comunicativa propostas por Kunz (2014). Tais proposições têm como objetivo principal 

facilitar o desafio dos docentes de ensino fundamental na sistematização desse conteúdo 

nas aulas de EFe.         

 Nos debruçaremos sobre a ótica qualitativa relacionada aos aspectos 

bibliográfico e propositivo de nosso estudo. Utilizamos essa metodologia à medida que 

os fenômenos referentes ao tema, as principais características presentes na história do 

skate, seu processo de esportivização, sua presença ou sua ausência no ambiente 

escolar, sua afinidade com a EF e demais fatores pesquisados, não são, em sua maioria, 

quantificáveis, por sua natureza eminentemente qualitativa e descritiva. De mesma 

forma, com o objetivo de realizar uma proposição que responda ao problema desse 

estudo, o método qualitativo é o mais adequado, pois apresenta características 

importantes para alcançarmos tal objetivo, como possibilidade de compreensão da 

dinâmica interna do objeto de pesquisa, favorecendo a sua compreensão. Com essa 

perspectiva norteadora e buscando melhor entender o fenômeno do skate, do seu 

surgimento aos dias atuais, o seu processo de construção e legitimação social, sua 

possível relação com a escola e seu potencial enquanto conteúdo pedagógico nas aulas 
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de EFe no ensino fundamental, avaliamos que esse estudo também apresenta um caráter 

descritivo.  

(...) São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. Também são 

pesquisas descritivas aquelas que visam descobrir a existência de 

associações entre variáveis (...). (GIL, 2008. p. 45) 

 

O autor ainda complementa afirmando que “Algumas pesquisas descritivas vão 

além da simples identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo 

determinar a natureza desta relação.” (p.45). Como exemplo, citamos a realidade do 

skate, que hoje possui um espaço escasso na EFe. Logo, com esse método podemos 

analisar com mais atenção essa realidade e diagnosticar as causas para esta ausência a 

partir da pesquisa bibliográfica. Assim, essa pesquisa possui fim descritivo, à medida 

que pretendemos apresentar, identificar e relacionar diversas variáveis intervenientes 

para a escassez e ausência do ensino do skate na EFe até os dias atuais.     

 Esta monografia também se caracteriza pela pesquisa bibliográfica (GIL, 2008) 

sobre os temas “Conteúdos de Ensino na EFe”, “Abordagem Crítico-emancipatória no 

ensino da EFe”, “O skate e sua história” e “O skate na EFe”, relacionando-os com a 

perspectiva coeducativa (SARAIVA, 2005) e com o problema do estudo; assim como 

seu viés propositivo, a partir da apresentação de uma proposta de sistematização do 

skate como conteúdo de ensino nas aulas de EFe no ensino fundamental.  

 Para Gil (2008), uma vantagem da pesquisa bibliográfica é o “fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente.” (p. 71). Sendo assim, consultamos como fontes, 

livros, capítulos de livros, monografias, dissertações, teses, artigos de periódicos, 

trabalhos apresentados em congressos, sites de internet e documentários, no intuito de 

levantarmos reflexões sobre o tema da pesquisa, com base em experiências, relatos e 

publicações nacionais e de outros países. Utilizamos a pesquisa bibliográfica para nos 

aprofundarmos no tema e tentarmos descrever a história do skate, seus principais 

colaboradores, atletas que revolucionaram a prática, fundamentos, manobras, relações 

com questões de gênero e com a cultura urbana e jovem. Buscamos, também, averiguar 

sua relação com o meio de aprendizagem formal, nas escolas, investigando os aspectos 

de cunho pedagógico presentes. Tal aprofundamento serve de base teórica para o 

objetivo dessa monografia: a proposição de uma sistematização do conteúdo do skate 
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para a EFe no ensino fundamental. Para cumprir com esse caráter propositivo, esse 

estudo também reflete sobre o segmento do ensino fundamental e como documentos 

oficiais como a BNCC (BRASIL, 2017) e as Orientações Curriculares de Estados e 

Municípios como o Rio de Janeiro (SEE/RJ, 2012; SME/RJ, 2016) e Niterói (FME, 

2010) prevêem a inserção as PCA urbanas, como a modalidade do skate, no ensino da 

EFe. Tal reflexão se justifica para identificar se o skate está previsto como conteúdo 

nesses documentos oficiais e como são abordados a cada ano ou segmento de ensino.

 Essa bibliografia foi analisada e revisitada à luz dos conhecimentos abordados 

ao longo do curso de Licenciatura em Educação Física da UFF, sobretudo no que tange 

à abordagem de ensino Crítico-Emancipatória (KUNZ, 1991; 2014; KUNZ, TREBELS, 

2010) a qual se debruça sobre o fenômeno do esporte tendo por objetivo a formação de 

cidadãos emancipados para transformação da realidade em que estão inseridos. Essa 

perspectiva utiliza uma educação de caráter crítico, reflexivo e fundamentada no 

desenvolvimento de três competências: objetiva, social e comunicativa, que serão 

aprofundadas no decorrer desse estudo. Essa abordagem sugere uma educação 

emancipadora, pautada numa didática comunicativa, que objetiva a cidadania, 

distanciando-se da mera instrumentalização técnica para o trabalho e o “saber fazer” 

relativo à aquisição de habilidades para a prática do esporte. Com isso, será uma 

relevante aliada na construção de nossa proposição que, corroborando com o ensino do 

skate, fomente a criticidade e a reflexão dos(as) alunos(as).  
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Capítulo 3 

Revisão de Literatura 

Nesse capítulo abordaremos os tópicos “Conteúdos de Ensino na EFe”, 

“Abordagem Crítico-emancipatória no ensino da EFe”, “O skate e sua história” e “O 

skate na realidade da EFe”, objetivando refletir sobre esses temas e abordar conceitos 

relevantes, com o intuito de embasar a pesquisa e dialogar com a literatura afim ao 

nosso objeto de estudo. Abordamos os “Conteúdos de Ensino na EFe” no intuito de 

apresentar quais são os conteúdos de ensino previstos para a EF brasileira e suas 

possíveis aproximações com o skate. No tópico “Abordagem Crítico-Emancipatória no 

ensino da EFe” discorremos sobre essa perspectiva, proposta por Elenor Kunz, com 

destaque para duas de suas obras: Educação física: ensino & mudanças (1991) e 

Transformação didático-pedagógica do esporte (1994), enfatizando o caráter crítico e 

reflexivo na abordagem do esporte pela EFe. Em seguida, no item “O skate e sua 

história”, relatamos mais sobre o histórico desse fenômeno, seus personagens icônicos, 

os avanços tecnológicos no skate, suas modalidades, entre outros aspectos. Por fim, em 

“O skate na realidade da EFe”, dissertamos sobre as já existentes propostas do trato 

pedagógico do skate nas escolas e seus relatos de experiências concretas. 

3.1 Conteúdos de ensino na Educação Física escolar  

 Neste tópico tratamos dos conteúdos pertinentes à EF, mas antes recorremos à 

literatura da área da Educação, especificamente à Didática, para definirmos o que são os 

conteúdos, quais elementos os compõem, quem deve escolhê-los, além de sua dimensão 

crítico-social.          

 Entendendo que a “escola tem por principal tarefa na nossa sociedade a 

democratização dos conhecimentos” (LIBÂNEO, 2013. p. 127), notamos a relevância 

de averiguar que conhecimentos são esses a que se refere o autor. Segundo ele: 

Conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, 

hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados 

pedagogicamente e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e 

aplicação pelos alunos na sua prática de vida. Englobam, portanto: 

conceitos, ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras; 

habilidades cognoscitivas, modos de atividades, métodos de 

compreensão e aplicação, hábitos de estudo e de trabalho e de 

convivência social; valores, convicções, atitudes. (p. 128) 
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Corroborando com essa afirmação, podemos dizer que tais conhecimentos são 

frutos da experiência humana, do trabalho, da atividade produtiva científica e cultural ao 

longo de gerações, em relação com ambiente natural e social. Cabe ressaltar que essa 

herança vai se transformando com o passar do tempo, sendo recriada ou modificada, 

produzindo e sistematizando novos conteúdos, de acordo com as demandas de 

determinada sociedade em determinado momento na história (LIBÂNEO, 2013).  

  Saviani (2012) afirma que a escola, historicamente, tem exercido entre suas 

possíveis funções
5
, a crítio-reprodutivista, na qual difunde os saberes acumulados pela 

humanidade e sistematiza-os na lógica capitalista, reproduzindo um modelo de 

sociedade desigual. Entretanto, esses conhecimentos são essenciais para a compreensão 

do mundo que nos rodeia, fundamentais para a sobrevivência humana, possibilitando a 

efetiva participação de todos/as no campo da política, da cidadania, da cultura e do 

trabalho. Sendo assim, os conteúdos de ensino devem ser elencados na perspectiva de 

uma sociedade mais humanizada e justa (LIBÂNEO, 2013).     

 Sabendo que os conteúdos derivam-se das heranças culturais e das práticas 

sociais presentes, são constituídos pelos seguintes elementos: conhecimentos 

sistematizados; habilidades e hábitos; atitudes e convicções (LIBÂNEO, 2013).  Os 

conhecimentos sistematizados são os conteúdos que devem ser ensinados para os 

alunos/as, a base de toda instrução, objetos de assimilação, são indispensáveis para a 

formação da personalidade global, e correspondem aos:  

conceitos e termos fundamentais das ciências; fatos e fenômenos da 

ciência e da atividade cotidiana; leis fundamentais que explicam as 

propriedades e as relações entre objetos e fenômenos da realidade; 

métodos de estudo da ciência e a história de sua elaboração; problemas 

existentes no âmbito da prática social (contexto econômico, político, 

social e cultural do processo de ensino e aprendizagem) conexos com a 

matéria (LIBÂNEO, 2013. p. 131).   

No contexto da EFe, esses conhecimentos sistematizados correspondem à 

“cultura corporal” (SOARES et al., 2009), da qual nos aprofundaremos ainda neste 

capítulo.            

 Sobre as habilidades e os hábitos, podemos afirmar que ambos são essenciais no 

processo de assimilação dos conteúdos e ferramentas importantes para a eficácia do 

estudo de modo geral. As habilidades são qualidades motoras e intelectuais, e os 

hábitos, modos de agir automatizados. Alguns exemplos desses dois elementos são 

                                                           
5
 De se alinhar com as Teorias Não-Críticas, Crítico-Reprodutivistas ou Críticas. 
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comuns a todas as matérias escolares e se caracterizam por “destacar propriedades 

essenciais de objetos ou fenômenos, fazer relações, comparar, diferenciar, organizar o 

trabalho escolar, fazer sínteses e esquemas etc.” (LIBÂNEO, 2013. p. 131). Na EF, as 

habilidades se materializam, por exemplo, nas capacidades necessárias para o 

aprendizado e participação de/num determinado jogo, enquanto o acréscimo desse jogo 

no rol de atividades cotidianas de um indivíduo, objetivando lazer ou manutenção e 

promoção da saúde, seria a criação de um hábito.       

 Nas atitudes e convicções, temos os modos de agir, de sentir, de se posicionar 

frente às situações da vida social. Esses elementos orientam a tomada de decisões, o 

respeito com os demais, a preservação da natureza, a valorização das diferenças de 

gênero, proporcionada pela problematização dos conflitos em uma perspectiva 

coeducativa. Na área da EF temos tais elementos exemplificados nas reações frente a 

resultados de jogos, como lidar com a derrota e com a vitória, como se relacionar com a 

competição. No skate temos o relacionamento de indivíduos mais habilidosos com os 

menos habilidosos, as atitudes conseguintes ao erro de manobras, algo que é constante 

nesta prática, temos também as convicções de diferenciação dos locais próprios e 

impróprios para a execução das atividades. Os elementos que compõem os conteúdos 

não são estanques, interligam-se e são interdependentes para o desenvolvimento dos 

mesmos.         

 Estabelecidos os conceitos de conteúdos de ensino e de seus elementos 

fundadores, cabe refletirmos sobre quem deve selecioná-los como pertinentes à 

Educação Básica.  Os conteúdos devem ser elencados com base na possibilidade de 

orientar e instruir os(as) alunos(as) frente às exigências sociais. A escolha dos 

conteúdos é uma tarefa docente, que segundo Libâneo (2013), deve recorrer a três 

fontes: as programações oficiais, os conteúdos básicos das ciências e as exigências 

teóricas e práticas do cotidiano discente. Referente às programações oficias, temos a 

recente BNCC (BRASIL, 2017), além das Diretrizes Curriculares e Orientações 

Curriculares de Estados e/ou municípios. Contudo, devemos utilizar esses documentos 

de forma reflexiva, como orientações gerais e não manuais a serem seguidos. Os 

conteúdos básicos das ciências referem-se às divisões dos mesmos nos componentes 

curriculares; enquanto as exigências do cotidiano discente se referem às necessidades 

que a vida social impõe, tendo em vista o mundo do trabalho, da política, da 

participação democrática na sociedade.        

 As necessidades discentes tornam o trabalho docente mais significativo, pois 
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reconhece as preocupações, necessidades, anseios dos alunos, assim como sua bagagem 

cultural e sua realidade social. De acordo com esse contexto, o docente deve selecionar 

e adequar os conteúdos de ensino. Nesse ponto, o skate se constitui como um conteúdo 

de ensino relevante, uma vez que temos hoje no Brasil mais de 8,5 milhões de skatistas, 

com a maioria desse contingente tendo até 15 anos, número relativamente alto e que 

indica uma forte presença dessa prática corporal no cotidiano das crianças e 

adolescentes do nosso país (DATAFOLHA, 2015).     

 Os conteúdos também possuem uma dimensão crítico-social (GHIRALDELLI 

JÚNIOR, 1992; LIBÂNEO, 2013). Nela são apresentados argumentos que levarão à 

afirmação de que os saberes produzidos pela humanidade – os conteúdos – não são 

neutros, pois expressam interpretações e valores de acordo com o interesse das classes 

sociais dominantes. Segundo o autor, 

Uma pedagogia de cunho crítico-social reconhece a objetividade e 

universalidade dos conteúdos, assim como reconhece que nas 

sociedades capitalistas difunde-se um saber que reflete os interesses do 

poder, isto é, um saber que seja vantajoso para reforçar a atual forma de 

organização social e econômica. (LIBÂNEO, 2013. p. 136)  

Não devemos sacrificar a riqueza dos conhecimentos científicos, que se 

constituem através de rigorosos processos de investigação e comprovação de leis da 

natureza e da sociedade. Contudo, cabe sublinhar que na sociedade capitalista a escola 

controla a distribuição destes saberes, por vezes escondendo ou simplificando-os. Sendo 

assim, devemos submeter os conteúdos ao crivo dos seus determinantes sociais, 

objetivando uma leitura crítica de realidade.        

 Na área da EF, os conteúdos de ensino historicamente sofreram influências das 

instituições e das classes dominantes. A instituição médica teve grande influência na 

EFe no final do século XIX e começo do XX, onde o objetivo desta disciplina era tornar 

e/ou manter os indivíduos saudáveis, caracterizando uma abordagem higienista 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 1992). Outras Instituições também influenciaram a EF, 

como é o caso da militar, porém não abraçaremos essa discussão, pela influência destas 

instituições escaparem aos objetivos desta pesquisa.    

 Já na década de 1960, a instituição esportiva começou a apresentar forte 

influência sobre a EF. Se faz importante no presente estudo analisá-la à medida que a 

EF se tornou uma área submissa ao esporte, menosprezando seus demais conteúdos. 

Segundo Valter Bracht: “O esporte na escola é um braço prolongado da própria 

instituição esportiva.” (p. 22). A relação entre professor e aluno passou a ser de 
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professor “treinador” e aluno “atleta”. Cabe ressaltar que o autor enfatiza o esporte “na” 

escola, como aquele que não dialogava com os objetivos educacionais da instituição 

escolar, adotando o caráter acentuado da competição vivida no mercado de trabalho nas 

aulas de EFe, o que deixou marcas, presentes até os dias de hoje (BRACHT, 1997). 

 No final da década de 1980 e início da década seguinte, surgiram novos 

entendimentos sobre a EFe, os quais defendiam que essa disciplina tratava de um de 

conhecimento denominado Cultura Corporal de Movimento, que se compõe de 

elementos construídos historicamente pela humanidade, tais como os jogos, os esportes, 

as ginásticas, as danças e as lutas. Tal perspectiva surgiu em 1992 e tornou-se conhecida 

como Abordagem Crítico-Superadora (SOARES et al., 2009)   

 Nesse momento nos aprofundaremos nos conteúdos da Cultura Corporal de 

movimento relevantes ao nosso estudo (Jogo e Esporte). Ainda acrescentaremos as 

PCA, uma vez que documentos oficiais recentes, como a BNCC (2017) já mencionam 

tais conteúdos, assim como algumas publicações que sugerem a inserção desse 

conteúdo nas aulas de EFe (BERNARDES, 2013; DARIDO, 2011; PEREIRA, 

ARMBRUST, 2010; PEREIRA, 2010).       

 Iniciando pelo Jogo, em muitos idiomas jogo e brincadeira são sinônimos, 

outrora apresentam definições distintas. Na BNCC esses dois termos são englobados na 

mesma unidade temática (Jogos e Brincadeiras). Temos então o primeiro como uma 

atividade física ou intelectual que integra um sistema de regras e objetivos, definindo 

por vezes um indivíduo ou um grupo vencedor e outro perdedor. O jogar facilita o 

desenvolvimento das habilidades motoras, pois permite de forma menos rígida e menos 

monótona a experimentação do mundo sua volta a partir da linguagem corporal 

(FREIRE, 2006). O segundo refere-se à ação que a criança exerce sobre o brinquedo, de 

forma individual ou coletiva, sendo o brinquedo um objeto material que dá suporte à 

brincadeira, estimulando o imaginário (PAVIA, 2005). Esse conteúdo abrange inúmeras 

atividades, como piques, brinquedos cantados, bandeirinha, queimado, amarelinha, 

cabo-de-guerra, entre outras tantas, e os benefícios da utilização destes nas aulas de EF 

também são vastos.          

 No ensino do skate, utilizamos os jogos e as brincadeiras para vivenciarmos seus 

fundamentos, na fase de iniciação ao implemento e suas manobras básicas. Podemos 

nos servir de um pique popular entre os/as alunos/as para desenvolvermos a remada do 
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skate, por exemplo, fazendo assim uma atividade significativa, favorecendo a 

perspectiva lúdica
6
.           

 O Esporte, segundo Gonzáles (2005), é uma prática corporal voltada a comparar 

o desempenho individual ou de grupos, que se faz presente em um contexto com regras 

rígidas, que pretendem oferecer oportunidades iguais de vitória a todos/as. Contudo, o 

esporte institucionalizado, que exerce a competitividade exacerbada, busca a 

performance e o alto rendimento, não é o modelo de esporte que deve ser conteúdo na 

EFe. Tarcísio Mauro Vago (1996) apresenta o termo “esporte DA escola”, como um 

fenômeno produzido pela própria escola, de acordo com seus interesses e necessidades 

pedagógicas. Segundo o autor, esse esporte da escola tece uma relação de tensão 

permanente com o esporte institucionalizado, pois não o nega completamente, mas o 

utiliza e transforma seus valores para corroborar com os objetivos educacionais e a 

produção de uma cultura escolar de esporte. Outra questão é a representação feita pelos 

próprios alunos das aulas de EFe como sinônimo de prática esportiva, fruto da 

influência histórica da instituição esportiva, que deixou suas raízes, cenário que pode ser 

transformado pela intervenção pedagógica do docente (DEVIDE, RIZZUTI, 2001). 

 Já esclarecemos nosso entendimento, de maneira geral, do skate como PCA. 

Porém, ele não deixa de ser um esporte, à medida que possui federações, modalidades 

definidas, competições com regras e critérios avaliativos rígidos, além de atletas 

profissionais. Além disso, os elementos da Cultura Corporal de movimento não 

possuem uma divisão categórica, possibilitando assim que um mesmo fenômeno possa 

estar presente em mais de um componente. Logo, também abordaremos o skate na 

escola pela perspectiva do esporte.        

 Existem algumas abordagens da EF que se dedicam majoritariamente ao trato 

pedagógico do esporte nas escolas, como é o caso da proposta por Elenor Kunz, 

denominada Crítico-Emancipatória, a qual apresentaremos no próximo tópico deste 

capítulo.          

 Na esteira do Esporte, chegamos às Práticas Corporais de Aventura (PCA). 

Para Franco (2008), estas são práticas corporais específicas, que integram o homem ao 

meio natural e urbano. Fornecem uma visão fora do cotidiano, na competição e na não 

competição, no cenário do lúdico e do lazer, com apelo para a preservação ambiental, o 

risco controlado, e desafios a serem vencidos, na maioria das vezes representados por 

                                                           
6
 No Capítulo IV ofereceremos exemplos de como o jogo é relevante no ensino do skate na EFe no ensino 

fundamental. 
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obstáculos naturais.         

 Ainda é difícil encontrar um consenso na terminologia dessas práticas. 

Alexander Tahara e Suraya Darido (2016) indicam que pesquisas utilizam os termos 

“esportes Radicais”, “esportes da natureza” e “atividades físicas de aventura”, referindo-

se ao mesmo objeto de estudo: as PCA. Podemos também classificar as PCA de acordo 

com o meio em que se dão, urbano ou natural, divisão presente na BNCC (BRASIL, 

2017). Nas PCA na natureza se encontram: rafting, surfe, mountain bike, trekking em 

trilhas interpretativas, entre outras. Já as PCA urbanas compreendem: o skate, os patins, 

o slackline, a escalada em paredes artificiais, o parkour, entre outras que podem ser 

sistemazidas na escola.        

 No Brasil, segundo Franco (2008), houve um grande aumento no número de 

praticantes das PCA nas últimas décadas, fato que realça a legitimidade da inclusão 

destas no rol de conteúdos da EFe. Porém, os estudos e publicações da EFe sobre essas 

práticas ainda são muito recentes, mostrando que esse campo ainda tem muito para se 

desenvolver, tanto com literatura que aborde sua sistematização quanto as que 

objetivam facilitar sua aplicação na EFe.      

 É neste contexto que se encontra o skate. Esta modalidade se enquadra no 

conceito das PCA urbana pela sua relação com o risco, seu caráter de liberdade e por se 

apropriar majoritariamente dos espaços urbanos para a sua prática.   

3.2. Abordagem Crítico-emancipatória no Ensino da Educação Física 

escolar 

No final da década de 1980, a EF passava por uma fase de questionamentos e 

crise de identidade. Como já mencionado, a instituição esportiva ainda tinha grande 

influência na EFe, tornando as aulas uma espécie de reprodução de uma sessão de 

treinamento esportivo (BRACHT, 1997). Pela realidade deste cenário, muitas obras 

foram publicadas com o intuito de criticar aquela conjuntura e lançar novas perspectivas 

acerca da EFe (KUNZ, 2014). Entretanto, poucas publicações desse período 

apresentavam uma proposta efetiva de mudança. Ainda aquelas que apresentavam, 

pouco se referiam à prática concreta da EF. Faltava então, uma proposta de mudança 

palpável para a EFe.         

 Neste contexto, um livro contribuiu significativamente com a fase referida 

acima, Educação física: ensino & mudanças (KUNZ, 1991). Nele são apresentadas as 

primeiras menções a uma proposta pedagógica inovadora na área, denominada 
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Pedagogia Crítico-Emancipatória. Este autor, considerando necessário fazer um 

aprofundamento desta proposta e apresentar exemplos práticos da mesma, publicou em 

seguida o livro Transformação didático-pedagógica do esporte (KUNZ, 1994), tido 

como a obra de maior destaque da proposta Crítico-Emancipatória e da qual nos 

perscrutaremos nesse tópico.        

 Apresentamos os motivos que justificam nossa escolha pela proposta Crítico-

Emancipatória como norteadora no desenvolvimento dessa pesquisa, e 

consequentemente, da proposta de sistematização do conteúdo do skate pra a EFe no 

Ensino Fundamental. Já havíamos nos familiarizado com essa abordagem ao longo do 

curso de Licenciatura em EF, mas com a oportunidade de conhecê-la melhor ao longo 

das disciplinas cursadas, nos identificamos com os conceitos-chave e proposições. Tive 

a experiência bem-sucedida de ministrar, junto com colegas, um conjunto de aulas nessa 

perspectiva para uma turma de ensino fundamental no Colégio Universitário Geraldo 

Reis, durante a disciplina de PPE II. Acredito ser válida e relevante tal proposta para o 

ensino do skate, pois permite analisar o fenômeno para além da prática, a partir da 

vivência dos fundamentos, das manobras e demais atividades de forma coerente com 

uma educação emancipatória, reflexiva e crítica.     

 Tal proposta visa, através de uma “didática comunicativa”, emancipar os sujeitos 

da sua condição de “menoridade”, tornando-os esclarecidos, capazes da participação na 

vida social, cultural e esportiva (KUNZ, 2014). Contudo, para a oração anterior adquirir 

maior significado precisamos clarificar alguns conceitos, iniciando pelo próprio esporte.

 Como a maioria das publicações desta época, Kunz (2014) critica o uso do 

esporte de rendimento nas aulas de EFe. Sendo esse esporte na escola uma cópia ou 

reprodução do já institucionalizado, transmitido em grande escala pelas mídias, também 

conhecido como esporte-espetáculo. O autor nos faz refletir porque tal fenômeno é tão 

convincente, atrativo e aclamado por muitos. Tido como mercadoria, representa o 

avanço tecnológico de um povo ou nação, e o Brasil faz parte da elite mundial em 

diversas modalidades, como no futebol, vôlei, basquete, Judô, skate, entre outras. Como 

mercadoria, é supervalorizado, tem seus pontos positivos enaltecidos e os negativos por 

vezes velados, pois precisa ser consumido. Como representante de avanço tecnológico 

de uma nação, pode ser equivocadamente fomentado nas escolas, a fim de, neste 

ambiente, promover o discurso da seleção de futuros campeões e campeãs promessas de 

medalhas por exemplo. 
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Mas por que “equivocadamente” fomentado nas escolas? Não seria um campo 

legítimo de atuação da EF, talvez o mais relevante? É verdade que o esporte se faz 

como fenômeno de grande importância nas sociedades contemporâneas, porém, o viés 

do rendimento é apenas uma das facetas deste fenômeno, mas não pode ser a única. 

Assim como defende Vago (1996), existe uma grande distinção do esporte “na” escola e 

o esporte “da” escola. Lembrando-se dos princípios do esporte de rendimento, o autor 

cita dois: A sobrepujança e a comparação objetiva (KUNZ, 1991). Como consequência 

direta destes, o autor apresenta os processos de seleção, especialização e 

instrumentalização. Nesta ótica tais processos acabam por normatizar, padronizar o 

movimento nos esportes, além de criar grande desinteresse e desistência naqueles(as) 

que apresentam um rendimento inferior. Ora, entendemos que a EFe tem, entre outros 

objetivos, ampliar o “leque” de possibilidades motoras e vivências corporais dos 

discentes. Sendo assim, não é possível conciliar o esporte de rendimento com aquele 

que deve ser desenvolvido nas escolas.       

 Há ainda duas questões destacadas referentes a esse esporte-espetáculo. O 

doping e a especialização precoce. Na primeira, se tem o uso de drogas ou outras 

substâncias químicas para estimular artificialmente o desempenho de um atleta. A 

utilização desse recurso no esporte é antiga e divulgada nos meios de comunicação. 

Kunz (2014) apresenta alguns efeitos colaterais do doping, sobretudo dos esteroides 

anabolizantes: “Problemas na produção e assimilação de hormônios e lipídios; (...) 

lesões no fígado (inclusive câncer); miopatia e problemas circulatórios em geral 

(inclusive ataque cardíaco em jovens); hipertensão arterial; (...)” (p. 64). Seu uso se faz 

difícil de extinguir pelo fato desse esporte-espetáculo buscar incansavelmente melhores 

rendimentos e a superação de limites. Tendo essas substâncias ministradas, um/a atleta 

“dopado” melhora seu desempenho consideravelmente, ao ponto de se tornar quase 

inalcançável por um/a atleta “natural”, que não fez uso do doping. Este autor nomeia 

essa e a questão seguinte como “dimensões Inumanas do Esporte de Rendimento” 

(KUNZ, 2014, p. 53).           

 A instrumentalização precoce se caracteriza pela busca incansável de melhores 

rendimentos, através do treinamento especializado para crianças bem jovens. Alguns 

problemas desta questão são:  

formação escolar deficiente, devido à grande exigência em acompanhar 

com êxito a carreira esportiva; a unilaterização de um desenvolvimento 

que deveria ser plural; a reduzida participação em atividades, 
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brincadeiras e jogos do mundo infantil, indispensáveis para o 

desenvolvimento da personalidade na infância. (KUNZ, 2014, p.55) 

Um exemplo claro desta questão é identificado na ginástica artística brasileira. 

Segundo Nunomura, Carrara, Tsukamoto (2010), os atletas são iniciados, ainda bem 

jovens, às rotinas diárias, intensas e extensas de treinamento especializado, tendo grande 

incidência de lesões e a carreira abreviada na modalidade.   

 Podemos perceber aqui uma aproximação nas ideias de Kunz (2014) e Vago 

(1996) sobre o fenômeno do esporte. Ambos afirmam que a escola pode e deve produzir 

uma cultura de esporte que atenda às necessidades dessa instituição educacional, com 

seus próprios códigos, por sua vez distintos do esporte espetáculo ou de rendimento. 

Vago (1996) se refere a essa perspectiva como esporte “da” escola.   

 Com essas reflexões, Kunz (2014) mostra a necessidade de uma transformação 

didático-pedagógica do esporte para este ser ministrado nas aulas de EFe. 

Primeiramente, o autor mostra ser necessário identificar o significado central do se-

movimentar
7
 de cada modalidade esportiva. Por exemplo, em uma corrida de 

velocidade, o objetivo é correr o mais rápido possível. Como afirma o autor, tal objetivo 

deve ser mantido para caracterizar tal modalidade. Contudo, o que deve ser modificado 

é a busca por tempos menores a cada tentativa. A experiência de correr na maior 

velocidade possível é subjetiva, e pode ser vivenciada por todos(as) - cada um/a à sua 

maneira. Já quando se tem o objetivo de alcançar metas, reduzir tempos, 

automaticamente gera-se uma seleção dos mais habilidosos e consequentemente, 

desinteresse e exclusão dos menos habilidosos. A busca deve, então, ser direcionada ao 

prazer na atividade.         

 No skate temos modalidades onde o objetivo é fazer, com perfeição, o maior 

número de manobras possíveis com certo nível de dificuldade, tais como flips, slides, 

grinds e aéreos
8
. Contudo, nas aulas de EFe os objetivos devem se afastar desses 

princípios de rendimento, aproximando-se da experimentação com segurança, 

apropriação de fundamentos e manobras básicas do skate, permitindo o controle deste e 

                                                           
7
Esse termo é refere-se a um movimento intencional, preenchido de interesses próprios do sujeito, 

relacionando com seus sentidos e sua percepção no tempo e espaço (KUNZ, TREBLES, 2010). 
8
 Essas são algumas das categorias de manobras mais comuns no skate, onde flips são manobras que o 

skate realiza giros em um ou mais de seus próprios eixos; slides e grinds se referem ao deslizar com o 

skate em corrimãos ou obstáculos parecidos, porém nos grinds o eixo do skate que está em contato com o 

obstáculo, já nos slides esse contato é com o shape. Aéreos são as manobras realizadas em rampas, onde o 

skatista é impulsionado verticalmente e ultrapassa a altura da mesma. 
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utilização da criatividade, fomentando o espírito de liberdade sobre o skate, valorizando 

o prazer na atividade, permitindo uma maior reflexão sobre a prática.  

 Outro aspecto que caracteriza esta proposta é a “didática comunicativa”. 

Uma teoria pedagógica no sentido crítico-emancipatório precisa, na 

prática, estar acompanhada de uma didática comunicativa, pois ela 

deverá fundamentar a função do esclarecimento, e da prevalência 

racional de todo agir educacional (KUNZ, 2014. p.38-39). 

Essa função comunicativa é intrínseca aos objetivos da presente abordagem. 

Sendo esses objetivos, novamente, a capacitação do sujeito para a participação ativa na 

vida social, cultural e esportiva, atingindo o que Kunz (2014) denomina de “cidadania 

emancipada”.  Isso deve ser feito de modo crítico, com a aquisição de ferramentas que 

possibilitem refletir sobre o mundo a sua volta e permitam “(...) conhecer, reconhecer e 

problematizar sentidos e significados nessa vida (...)” (KUNZ, 2014. p.39). Nas aulas de 

EF o docente deve conduzir os/as alunos/as para realizarem práticas com reflexões para 

além destas, identificando que elas nem sempre foram assim, não serão assim para 

sempre (provisoriedade dos conteúdos), possuem um propósito para existir ou até 

múltiplos, e que também todos esses sentidos são instáveis, passiveis de mudança.    

 Assim, a didática comunicativa é fundamental à medida que possibilita a 

emancipação, pois através dela o discente aprende a questionar as imposições presentes, 

sendo essas, em geral as imposições do consumo e os modelos e padrões do esporte 

espetáculo. Ela também torna o/a aluno/a ator no contexto do processo de ensino-

aprendizagem. Através dela, crianças e jovens que participam das aulas de EFe 

aprendem a se expressar e buscar seus interesses.     

 Como conceito de emancipação, Kunz (2014) afirma que esta seria a transição 

de um estado social inicial, onde temos uma limitação no agir racional, na razão crítica, 

onde apresentamos uma “falsa consciência”, pois ou não estamos cientes dos nossos 

desejos e interesses ou estes foram formados equivocadamente pela falta de criticidade 

no momento de refletir sobre os mesmos (menoridade); para um estado final, onde 

alcançamos a emancipação, a “maioridade racional”, tendo liberdade, os sujeitos são 

esclarecidos, se livram de certa forma dos chamados “tutores”
9
 que antes influenciavam 

as decisões tomadas. Segundo Kunz (1999), nesse processo, saímos da menoridade e 

conseguimos o esclarecimento, nos tornamos por fim, emancipados. 

                                                           
9
 O termo “tutor” diz respeito aos especialistas e aos meios de comunicação, que são tomados como 

exemplos a serem seguidos, influenciando os jovens a todo o momento no modo de agir e pensar (KUNZ, 

2014) 
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 Tomando o esporte como exemplo, temos a falsa consciência, influenciada pela 

mídia de massa, de que o esporte de rendimento é um modelo a ser seguido, válido para 

todos/as, desconsiderando as subjetividades individuais. Ainda nos esportes, temos a 

emancipação quando o sujeito consegue refletir sobre este para além da prática, 

primeiramente entendendo que esse pode e deve ser estudado e não só vivenciado; em 

segundo, averiguando seus componentes histórico-políticos-sociais influentes, 

possibilitando assim, criticar e avaliar seus sentidos; por fim, desenvolvendo empatia, 

permitindo que o discente se coloque no lugar do outro (KUNZ, 2014).  

 A educação pela proposta Crítico-Emancipatória, visa o desenvolvimento de três 

competências, a objetiva, a social e a comunicativa (KUNZ, 2014). Na objetiva temos a 

capacitação prática para exercer funções bem-sucedidas no mundo do trabalho, no 

tempo livre e no nosso caso, no esporte. É preciso que o discente receba conhecimentos 

e informações, treine destrezas e habilidades, adquira e construa técnicas e táticas para o 

“agir prático” de forma eficiente. Esta é a competência que tem sido historicamente 

privilegiada pela EFe. Já esclarecemos os motivos do esporte de rendimento não ser 

interessante para a EFe; contudo, não devemos abrir mão dos fundamentos das 

modalidades, apesar de na escola não termos o papel de especializar nossos/as alunos/as 

em movimentos motores sofisticados. Devemos oferecer um ambiente adequado, de 

experimentação e liberdade, para que possam desenvolver as técnicas básicas 

necessárias para a participação prazerosa e com consciência nos esportes e nos jogos, 

compreendendo sua dinâmica, elementos, regras básicas e fundamentos.  

 No que se relaciona à competência social, Kunz (2014) indica a importância de 

fornecer conhecimentos necessários para que os alunos possam refletir sobre as relações 

socioculturais do seu cotidiano e do local onde vivem.  É nessa competência que devem 

ser desenvolvidas ferramentas que possibilitem o esclarecimento de certas questões por 

trás dos esportes, como os diferentes papeis sociais assumidos nele, entender o outro em 

um papel diferente, e o outro também em um papel igual, por exemplo, nas diferentes 

posições táticas dos jogadores em determinada modalidade esportiva. Se relaciona, 

também, com a questão da desigualdade na socialização das modalidades, de acordo 

com classes sociais ou gênero. Sobre a separação  dos sexos nos esportes, o autor sugere 

as aulas de EF coeducativas, pois estas podem ajudar em um melhor entendimento dos 

papeis sexuais estereotipados em uma sociedade machista, onde as mulheres são 

oprimidas pelos homens, aspecto que por vezes se reproduz nos esportes nas aulas de 

EFe, por exemplo, quando meninos excluem meninas das práticas conjuntas 
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(SARAIVA, 2005), e que em nossa cultura corporal é observado na prática do skate, 

uma modalidade ainda generificada como masculina (FIGUEIRA, GOELLNER, 2009). 

 Tanto a competência objetiva, quanto a social não podem se desenvolver sem a 

comunicação, que se dá pela linguagem. Lembrando que entendemos o movimento 

humano também como forma de expressar-se, de comunicação. Porém, Kunz (2014) 

sinaliza a importância da linguagem verbal a ser fomentada nas aulas, permitindo uma 

maior reflexão sobre todas as questões mencionadas.   

 Chegamos então à competência comunicativa, onde “saber se comunicar e 

entender a comunicação dos outros é um processo reflexivo e desencadeia iniciativas do 

pensamento crítico” (KUNZ, 2014. p. 49). O desenvolvimento de tal competência é 

fundamental para a emancipação dos sujeitos. Podemos dizer que a comunicação na 

abordagem crítico-emancipatória deve propiciar a leitura, interpretação e crítica ao 

fenômeno sociocultural do esporte.        

 Fator interessante da perspectiva aqui discutida é o fornecimento de material 

concreto para sua aplicação. O autor apresenta o que denomina de “transcendência de 

limites” (KUNZ, 1991), onde com exemplos práticos, testados em uma realidade 

escolar, demonstra os métodos utilizados para alcançar seus objetivos, a partir de quatro 

etapas. Inicialmente temos a adequação material ou arranjo do espaço físico, na qual o/a 

professor/a deve fornecer meios de aproximar os objetivos de cada modalidade das 

capacidades motoras dos/as alunos/as. Como exemplo, temos o uso de bolas menores ou 

mais leves para algumas modalidades, aros de basquete mais baixos, entre outras 

possibilidades. Em seguida, temos a forma direta de transcender limites, ou 

transcendência pela experimentação, que é a própria participação dos alunos de forma 

bem-sucedida, a partir da vivência das atividades, pelas descobertas do/a aluno/a 

naquela prática do esporte, ampliando seu repertório motor relacionado à modalidade. 

Após essa etapa, chegamos à transcendência de limites pela aprendizagem, quando o/a 

aluno/a deve expor de forma clara, seja manifestado através da linguagem verbal ou por 

movimentos, o que aprendeu e o que ainda não aprendeu. Nesse momento, são 

recomendados novos desafios, aumentando a complexidade dos movimentos.  

 Por fim, a transcendência de limites pela criação, na qual o aluno deve 

solucionar problemas levantados pelo professor/a ou pela turma usando as ferramentas e 

as habilidades que aprendeu. Deve também perceber a importância de se expressar de 

forma clara, para poder entender e ser entendido pelos colegas e professores. 
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Kunz (2014) fornece alguns exemplos de aulas com essas etapas. Aqui me refiro 

à situação de ensino III, onde o tema é “saltar”. Na primeira etapa, o autor sugere a 

improvisação de mini trampolins com grandes câmaras de ar e lonas. Na segunda, temos 

a experimentação do material, com as crianças pulando para cima, para frente, para trás 

e para os lados. Já na transcendência de limites pela aprendizagem, os alunos devem 

praticar saltos em distância e em altura. Por último, na quarta etapa, o professor 

apresenta um problema, onde os alunos devem se reunir e somar as distâncias saltadas a 

fim de alcançar uma determinada distância e solucionar o problema.    

 Pensando em nosso objeto de estudo, o ensino do skate, apresentamos um 

exemplo prático de operacionalização das competências e etapas anteriores. Com o tema 

da “base
10

”, o/a professor/a deve utilizar um campo gramado ou parecido para que os 

skates apresentem maior atrito com a superfície, tendo assim menor mobilidade e 

concretizando a primeira etapa (adequação do espaço físico). Será necessário ao menos 

um skate para cada grupo de três alunos/as. Assim, um por vez subirá no equipamento, 

no intuito de experimentar o material, cumprindo a segunda fase (transcendência pela 

experimentação), enquanto os demais lhe fornecem segurança. Na terceira etapa 

(transcendência pela aprendizagem), o/a professor/a deve fomentar um diálogo entre 

os/as alunos/as para que esses/as troquem suas experiências e cheguem ou não, a um 

consenso de “como deve ser a disposição dos pés sobre o skate” para proporcionar 

maior equilíbrio. Por último (transcendência pela solução de problemas), os/as alunos/as 

devem responder a seguinte situação problema: “como testar o equilíbrio sobre o 

skate?”. Nesse momento, experimentaremos as sugestões mais criativas e seguras 

oferecidas pelos/as discentes, fomentando também um aprimoramento da “base”. Dessa 

maneira, temos uma situação de ensino do skate que contempla as competências da 

proposta Crítico-Emancipatória. 

3.3. O skate e sua história 

No presente tópico iremos abordar algumas questões importantes sobre o 

fenômeno do skate para embasarmos o capítulo, como sua história recente, principais 

marcos, personalidades, a relação do skate com os avanços tecnológicos e suas diversas 

modalidades.          

 No capítulo de introdução já esclarecemos o surgimento e a consagração do 

                                                           
10

 Base é um termo empregado nas práticas corporais de prancha, skate, surf, snowboard, e diz respeito ao 

posicionamento dos pés e do corpo de maneira geral sobre o implemento. 
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skate no Brasil e no mundo a partir da década de 1960. A história mais recente se torna 

de difícil sistematização pela proximidade de tempo em relação ao pesquisador.  Porém, 

pretendemos destacar alguns pontos relevantes. Segundo a CBSK, o skate se 

consolidava e popularizava mais a cada década. Em 1995, foram criados os X-Games, 

um campeonato de esportes radicais que inclui o skate. Tal torneio adquiriu grande 

destaque, sendo televisionado pela ESPN, reunindo os/as melhores skatistas do mundo 

(BITENCOURT, AMORIM, 2004). Dentre esses, temos alguns brasileiros 

reconhecidos internacionalmente nessa época, como Bob Burnquist, que em 1997 foi 

eleito skatista do ano em todo o mundo, pela revista Trasher Magazine. A partir dos 

anos 2000, este atleta conquistou dezenas de medalhas em X-Games, feitos que 

contribuíram para a popularização do skate aqui no Brasil, pois esses atletas se tornaram 

ídolos entre crianças jovens e adultos (BITENCOURT, AMORIM, 2004).   

 Ainda com pouca visibilidade, o skate feminino teve avanços relevantes no 

Brasil. Desde 1980, as mulheres já andavam de skate por aqui e até participavam de 

campeonatos (FIGUEIRA, ALMEIDA, 2006; FIGUEIRA, GOELLNER, 2009). A 

primeira atleta que ganhou destaque foi Leni Cobra, que em 1987 se tornou a primeira 

brasileira campeã de street style. Ela também foi a primeira brasileira a realizar 

manobras como ollie e flip
11

 em um campeonato. Sem dúvidas, Leni abriu portas para 

as mulheres no skate, contribuindo para o crescimento do esporte e revolucionando o 

skate feminino (FIGUEIRA, GOELLNER, 2009).       

 Outro acontecimento com proeminência na história do skate foi o lançamento do 

jogo para videogame Tony Hawk`s Pro Skater, em 1999, que futuramente se 

concretizou como uma extensa franquia de jogos (EFRAIM, 2015). Tal acontecimento 

possibilitou que muitos jovens, ao redor do mundo, acessassem a cultura do skate, 

conhecessem os skatistas profissionais do momento, os nomes das manobras, as pistas 

mais famosas, além de muitas vezes despertar um interesse em andar de skate na vida 

real. Essa franquia leva o nome de um dos maiores ídolos do skate de todos os tempos, 

Tony Hawk, que se consagrou na modalidade vertical, ganhou inúmeros campeonatos 

mundiais e criou dezenas de manobras. O jogo se tornou mundialmente famoso, 

tornando-se um importante veículo de informação sobre o skate. Desde os primeiros 

lançamentos, skatistas brasileiros já eram representados com personagens virtuais, como 

                                                           
11

 O ollie é o salto simples com o skate, manobra na qual o/a skatista consegue retirar as quatro rodas do 

contato com o solo, não realizando nenhuma rotação nem retirando os pés do implemento.  

Já o flip seria o giro do skate em seu próprio eixo sob as pernas do/a skatista, enquanto esse/a não deve 

colocar seus pés no chão.   
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é o caso de Bob Burnquist.         

 Em 2002, foi inventada a Mega Rampa, rampa de skate com dimensões 

surpreendentes. Segundo a CBSK, ela geralmente possui 27 metros de altura na sua 

rampa inicial, ou de descida, que é usada para pegar velocidade para saltar entre outras 

duas rampas e finalizando em um Quarter-pipe (metade de um half-pipe
12

) de 9 metros 

de altura. Os skatistas chegam a 80 km/h e na parte final realizam manobras a 16 metros 

do solo. Tal modalidade tem grande visibilidade e é altamente televisionada, conforme 

ocorreu recentemente, no torneio realizado na California em 2017 (BOLLMANN, 

2017).            

 Em 2003 temos a primeira edição do Latin X-Games, que aconteceu no Rio de 

Janeiro. No ano de 2005 a atleta Karen Jones foi a primeira brasileira campeã mundial 

do vertical feminino. Nesse mesmo evento, realizado na Alemanha, Sandro Dias, 

apelidado de “Mineirinho”, foi campeão no vertical masculino e Daniel Vieira campeão 

no Street masculino, ambos brasileiros (FIGUEIRA, GOELLNER, 2009). Tais 

acontecimentos serviram para disseminar o skate no Brasil, a medida em que afirmaram 

os nossos atletas como potencias mundiais. Cabe ressaltar que alguns veículos de 

informações fizeram grande diferença na amplitude da divulgação dos resultados 

masculinos e femininos. A revista 100% Skate, por exemplo, noticiou apenas as vitórias 

masculinas, negligenciando a conquista feminina de Karen Jones (FIGUEIRA, 

GOELLNER, 2009).          

 Em 2008 ocorreu o Brasil X-Games, em São Paulo. Novamente em 2008, 

também em São Paulo, temos pela primeira vez a Mega Rampa em território Brasileiro 

(CBSK). Esses eventos mostram como a cultura do skate estava desenvolvida aqui no 

Brasil nesta época, além de tudo, de forma razoavelmente organizada, pois a CBSK já 

havia sido criada em 1999, ao ponto de descentralizar etapas de campeonatos e torneios 

mundiais dos Estados Unidos e Europa. Ainda em 2008 a skatista Lyn-z Adams 

Hawkins de 19 anos se tornou a primeira mulher a participar do evento da Mega Rampa 

(GLOBOESPORTE.COM, 2008).       

 Em 2010 é criada a Street League Skateboarding, uma competição internacional 

somente para convidados. Esse torneio reúne os/as melhores skatistas da categoria 

Street e oferece altas premiações em dinheiro. Tornou-se amplamente conhecida pelo 

altíssimo nível de habilidades dos seus/suas participantes e é transmitida gratuitamente 

                                                           
12

 Half-Pipe é a nomenclatura designada para rampas no formato de “U”, presentes na modalidade 

vertical. Traduzido de forma livre para o português quer dizer “metade de um tubo ou cano”.  
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pela internet (CBSK).         

 No Ano de 2015, tivemos um desempenho excepcional em competições do skate 

street
13

. Kelvin Hoefler, skatista de São Paulo, venceu a última etapa do Street League, 

nos EUA, superando favoritos como o americano Nyjah Huston. Kelvin, terminou o ano 

de 2015 em terceiro lugar no Ranking mundial da Street League. Outro Brasileiro teve 

ainda mais destaque, trata-se de Luan de Oliveira, porto-alegrense que venceu duas das 

quatro etapas desse mesmo campeonato em 2015. Luan conquistou o primeiro lugar no 

Ranking mundial desse ano. Antes de 2015, nenhum/a brasileiro/a havia vencido uma 

etapa do Street League, e com o feito dos atletas mencionados a cima, o Brasil ganhou 

reconhecimento mundial no skate.       

 Corroborando com a ótima fase do skate brasileiro nos campeonatos, também 

em 2015 aconteceu pela primeira vez a categoria feminino no Street League, onde a 

paulista Leiticia Bufoni conquistou a vitória. Ou seja, nesse ano, o Brasil se consagrou o 

melhor do mundo no street, tanto no masculino quanto no feminino 

(GLOBOESPORTE.COM, 2015).      

 Devemos ressaltar também, a importância da skatista Leiticia Bufoni, que 

revolucionou o skate feminino. A atleta possui algumas medalhas de ouro dos X-Games 

(PABST, 2018), elevou o nível de habilidades do skate feminino e serve de inspiração 

para diversas meninas de todo o mundo na iniciação ao skate. Já participou de matérias 

em programas de televisão aberta e é avaliada como uma aposta para os Jogos 

Olímpicos de Tóquio, em 2020, (GLOBOPLAY, 2018), além de possuir um programa 

próprio no Canal off 
14

, “Leitícia Let’s Go”.      

 Sobre modalidades, houveram muitas transformações e criações desde o 

surgimento do skate. Segundo a CBSK, atualmente o skate possui 14 modalidades, 

sendo elas: Banks; Bowl; Downhill Slide; Downhill Speed; Freestyle; Longboard 

Dancing; Mega rampa; Mini Ramp; Park; Pool; Push Race; Slalom; Street; Vertical. 

Essas modalidades diferem principalmente no tipo de local, rampa ou pista praticada, 

sendo que a maioria delas também necessita de skates com formatos e tamanhos 

específicos.            

 As modalidades Street e Vertical já foram esclarecidas, a Mini Ramp aproxima-
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 Para mais informações sobre a Street League Skateboarding visite o site http://streetleague.com/ 

14
Canal Off é um canal de televisão por assinatura da programadora Globosat e seu conteúdo é, em geral, 

sobre surf, skate e aventuras na natureza.  
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se do Vertical no formato das rampas, porém com a altura reduzida. Downhill, traduzido 

para o português de forma livre, quer dizer descer ladeira, temos o Downhill speed que 

consiste em alcançar as maiores velocidades possíveis com o skate e o Downhill slide, 

que já possui uma série de manobras próprias, a maior delas envolvendo o deslizamento 

do skate, como uma derrapagem. Essa duas anteriores, juntamente com o Longboard 

Dancing, que é uma modalidade mais artística, aproximando-se de uma dança em cima 

do skate, são as três modalidades que utilizam os maiores skates.     

 O Push Race é uma corrida de skate, utilizando as remadas. O Slalom utiliza 

skates pequenos e bastante flexíveis para fazer “zig-zag” entre cones o mais rápido 

possível. A modalidade Pool consiste em andar de skate em piscinas vazias que 

possuem o fundo côncavo, o Vertical se derivou desta modalidade. Nos Bowls e Banks, 

temos pistas próximas ao Half-pipe, porém com mais curvas, e transições diferenciadas, 

essas duas modalidades se diferem principalmente pela altura das rampas, sendo o Bowl 

o maior, com mais de 3 metros e o Banks com altura inferior a essa marca. Por último 

temos a Modalidade Park, que consiste em amplos espaços agregando elementos do 

Street, Banks e Bowl em uma mesma pista.       

 Podemos perceber que, com a evolução dos meios de comunicação, sobretudo 

com a internet, o skate se popularizou consideravelmente em boa parte do mundo. Se 

em 1980 dependíamos de bancas de jornal que vendessem revistas com a temática do 

skate, hoje temos uma gama de programas sobre skate, dos mais diversos tipos e gostos 

em canais de televisão e na internet. Com isso, além da popularização evidente, o skate 

permanece evoluindo, à medida que manobras são criadas, modalidades e estilos 

também são inventados e equipamentos de boa qualidade são mais acessíveis. Os/as 

melhores skatistas do mundo de cada geração conseguem fazer proezas mais complexas, 

com maior nível de dificuldade do que seus/suas antecessores/as, caracterizando a 

evolução do esporte. Isso se explica pela divulgação da cultura do skate, atualmente 

temos vídeo-aulas, blogs, fóruns
15

, centenas de vídeos mostrando as manobras em 

câmera lenta, fato que facilita o domínio de tais habilidades, inexistente em décadas 

passadas. 

  

                                                           
15

Alguns desses espaços virtuais: Skatista BR (https://www.youtube.com/user/skatistaBRoficial); 

SobreSkate (https://www.youtube.com/user/SobreSkate); SKATE 4EVER 

(http://skate4ever.livreforum.com/); OSkate (http://www.oskate.com.br/). 

https://www.youtube.com/user/skatistaBRoficial
https://www.youtube.com/user/SobreSkate
http://skate4ever.livreforum.com/
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3.4 O skate na realidade da EFe 

No contexto deste estudo, é relevante analisarmos publicações existentes sobre o 

trato pedagógico do conteúdo do skate nas escolas. Assim, apresentaremos nesse tópico 

propostas e relatos de experiências. Mesmo que ainda sejam poucos esses estudos, 

identificamos esforços de docentes e pesquisadores/as para abordarem esse conteúdo no 

âmbito da EFe no Brasil. Também neste tópico, discutiremos sobre as questões de 

gênero que rondam a prática do skate, assunto recorrente nos relatos que 

apresentaremos.          

 Tomamos por início os autores Igor Armbrust e Flávio Antônio Ascânio Lauro, 

que desenvolveram um estudo que visa abordar o skate e as suas possibilidades 

educacionais, publicado em 2010. Tal artigo traz reflexões sobre os processos de 

iniciação à prática do skate vinculado ao esporte educacional
16

. Os autores partem do 

princípio de que há um despreparo por parte de docentes para trabalharem com a 

atividade em questão, fomentam e oferecem ferramentas para que estes/as possam tratar 

o skate nas escolas como conteúdo da EFe.  O estudo aponta preconceitos sofridos pelo 

skate, como a desvalorização desse e sua marginalização em relação ao ambiente 

escolar e questionam se o abordando nas aulas de EFe de acordo com o processo 

educacional, não teríamos, futuramente, uma melhoria neste cenário (ARMBRUST; 

LAURO, 2010).         

 No que tange aos aspectos motores relacionados ao ensino do skate, os autores 

afirmam ser importante para o docente planejar seus objetivos para desenvolverem as 

atividades. Para tal, agrupam esses objetivos em três categorias, relacionadas aos 

movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos. Um exemplo fornecido nesta 

proposta é o deslocamento sobre o skate, envolvendo a locomoção de um lugar a outro, 

a manipulação com os pés sobre o skate e a estabilidade para equilibrar-se durante o 

percurso.            

 Outro ponto de destaque é o fomento pela atividade prazerosa e a utilização de 

jogos, numa perspectiva lúdica, para o ensino do skate. Segundo os autores,  

“O jogo precisa atender ao sucesso dos participantes. Deve-se planejar 

os ajustes diante das dificuldades de cada indivíduo, o jogo não pode ser 

                                                           
16

 De acordo com Tubino, o esporte educacional deve ser assegurado pelo estado, dentro ou fora da 

escola, objetivando democratizar e gerar cultura esportiva, desenvolvendo os indivíduos através de 

relações com o meio e com os demais. Fomenta o exercício crítico da cidadania, vislumbrando uma 

sociedade organizada livremente, cooperativa e solidária. (TUBINO, 2010) 
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muito fácil nem muito difícil, mas desafiador e que motive a 

participação” (ARMBRUST; LAURO, 2010. p. 805).  

Assim, o jogo é uma ferramenta importante, pois comporta atividades que 

promovem a interação social, ricas em situações imprevistas, relacionando vivências 

concretas com o mundo fantasioso e imaginário.      

 Os autores apresentam uma questão inerente à maioria das atividades, jogos e 

esportes, mas que se acentua no skate, que seria em uma mesma tarefa, alunos/as 

encontrando extrema facilidade em realizá-la, enquanto outros/as apresentam grandes 

dificuldades, destacando uma grande diferença do nível de habilidades entre os/as 

discentes. Exemplificando, Armbrust e Lauro (2010) trazem o jogo “mata-barata”, que 

se refere a “deslocar-se sobre o skate, de um ponto a outro sem colocar os pés no chão” 

(p. 805). Este jogo exige domínio de alguns fundamentos do skate e pode ser 

extremamente difícil para os mais iniciantes, gerando frustações. Cabe ao docente fazer 

adaptações para possibilitar a participação bem-sucedida de todos/as, como por 

exemplo, trabalhando em duplas, com alunos/as mais habilidosos conduzindo e 

oferecendo segurança aos/às menos habilidosos, para que estes/as ganhem confiança até 

conseguirem se deslocar sozinhos. Também é importante estimular os que apresentam 

maior facilidade nas tarefas, propondo variações no deslocamento, mantendo situações 

desafiadoras, alcançáveis por todos. Com essas adaptações, nos aproximamos do 

esporte da escola (VAGO, 1996) e da transformação didático-pedagógica do esporte 

(KUNZ, 2014).        

 Embora este estudo tenha contribuído para nossa reflexão inicial sobre o skate 

como um conteúdo de ensino para a EFe, ainda traz exemplos escassos de práticas 

concretas. Diante desse contexto, trazemos alguns relatos de experiências com o ensino 

do skate na EFe. Elegemos dois destes relatos para nos aprofundar
17

.   

 O primeiro relato é de autoria do Professor Carlos Alberto Oliveira Gomes 

(2015), que atua no 4º ano do ensino fundamental, na Escola Municipal Clementina de 

Jesus, em Guarulhos.  O segundo relato é de autoria do professor Pedro Xavier Russo 

Bonetto (2013), que atua com turmas do 5º ano do ensino fundamental, na Escola 

Municipal Júlio Mesquita, em São Paulo, portanto, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Ambos os relatos são feitos a partir de intervenções pedagógicas em 

escolas da rede Pública, com docentes que não possuíam vasta vivência com o skate, 

                                                           
17

 Esses dois relatos foram selecionados por, além de atenderem o segmento do ensino fundamental, 

serem mais completos enquanto planejamento de atividades diversificadas com skate, tanto de práticas, 

quanto de reflexões e problematizações. 
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assim como nunca haviam ministrado tal conteúdo na EFe. Exemplificando assim, que 

não é necessário ser especialista na prática, tão pouco atleta da modalidade para 

ministrar o conteúdo na EFe.        

 Na primeira escola, o professor encontrou o desafio de adequar a prática do 

skate à falta de material e espaço físico. A escola não possuía nem skates, nem quadra. 

O professor conseguiu um total de quatro skates para as vivências, solicitando aos 

alunos que possuíam que os trouxessem. As vivências aconteceram em um pequeno 

pátio, com os/as alunos/as revezando os skates e os experimentando de forma livre, se 

deslocando sentados, deitados e em pé.      

 Dando continuidade ao trato do conteúdo skate, Gomes (2015) utilizou a ajuda 

daqueles/as alunos/as praticantes, além de recursos de vídeo e multimídia para trabalhar 

tanto os fundamentos da remada, base e deslocamento, como as modalidades do skate e 

questões sociais e históricas relacionadas a essa PCA urbana. O docente também sentiu 

necessidade em tematizar a questão das mulheres no skate, à medida que encontrou nas 

falas de muitos alunos a crença de que o skate não era “coisa de menina” e que as 

meninas não andavam bem de skate. Houve um caso de uma aluna apresentar a 

solicitação dos pais para que ela não andasse de skate nas aulas de EFe, pois esta 

modalidade era perigosa e exclusiva dos meninos. Argumento que vai de encontro à 

pesquisa de Figueira e Goellner (2009), apresentando mais uma vez a crença do senso 

comum de que o skate é generificado na cultura brasileira como exclusivamente 

masculino.           

 Diante do desafio de abordar as relações de gênero nas práticas corporais com 

alunos do 4º ano, o docente em questão utilizou dois vídeos, “Divas do skate - parte 1” e 

“Mulheres skatistas”. Ambos apresentavam mulheres fazendo manobras radicais nas 

pistas e nos espaços urbanos, além de um depoimento de uma skatista relatando a 

negativa de seus pais para com a prática do skate. Outra atividade foi a elaboração 

coletiva de um questionário para perceber como as pessoas próximas aos alunos viam as 

meninas skatistas. Tal questionário apresentava as seguintes questões:  

1- Você acha que as meninas podem ter a oportunidade de andar de 

skate? 2- O que você acha do skate? 3- Você acha que apenas os 

meninos podem andar de skate? 4- Você acha que as pessoas têm 

preconceito com as meninas que andam de skate? 5- Qual a sua 

impressão ao ver uma menina andando de skate? (GOMES, 2015, p.7).  

A partir dessas atividades e também de uma didática comunicativa, o professor 

conseguiu desmistificar a prática do skate enquanto exclusivamente masculina, 
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minimizando alguns preconceitos dos alunos relacionados à questão. Finalizando esta 

unidade temática, ele trouxe à sua escola uma coordenadora pedagógica skatista, de 

outra instituição, que fez demonstração de manobras para os/as alunos/as e respondeu às 

diversas perguntas feitas por eles/as, muitas sobre a questão das mulheres no skate. Esse 

relato se mostra muito interessante no que se refere à abordagem sobre generificação na 

modalidade. Avaliamos, entretanto, que o relato do professor não permite avaliar se o 

mesmo aprofundou o desenvolvimento da competência objetiva (KUNZ, 2014), ou seja, 

se sistematizou e ofereceu práticas que estimulassem o aprendizado dos fundamentos 

básicos do skate.           

 Na outra escola, Boneto (2013) fez muitas atividades semelhantes às 

mencionadas anteriormente. Prezou por uma didática comunicativa com a turma, 

possibilitando experimentações livres do skate, também trazidos pelos/as próprios/as 

alunos/as; utilizou vídeos para apresentar as diferentes modalidades e abordar questões 

relativas à história do skate. Para tal, destacamos duas questões que diferem do relato 

anterior: primeiramente o uso de finguerboard (skate de dedo) para exemplificar as 

modalidades estudadas. Nesse sentido, uma atividade consistiu na confecção de pistas e 

rampas de papelão para o uso do skate de dedo. O segundo ponto decorreu de uma 

atividade onde o professor pediu para que os alunos desenhassem skatistas de forma 

livre, a fim de identificarem as representações sociais que os discentes relacionavam a 

estes. Além de associações com a cultura do “rap” e do “hip-hop”, houve a presença do 

uso de drogas em alguns desenhos. O professor apresentou esse tema ao coletivo e a 

maioria afirmou acreditar que skatistas usam drogas. Afim de “desestabilizar essas 

identidades congeladas” (BONETTO, 2013. p. 9), o docente convidou dois ex-alunos 

skatistas para conversarem com as turmas. Ele confrontou as identidades representadas 

nos desenhos com os relatos e depoimentos dos convidados. Não demorou muito para 

que o tema do uso de drogas surgisse novamente em meio a essa roda de conversa com 

os skatistas, que abordaram o assunto de forma cautelosa, afirmando que não era 

possível fazer manobras sob o efeito de entorpecentes, desassociando a imagem do 

skatista ao consumo de drogas com a turma.       

 Esse segundo relato, embora instrutivo no que tange aos exemplos, também não 

nos permitiu avaliar uma sistematização do skate, que possibilitasse os/as alunos/as 

adquirirem fundamentos básicos da modalidade, se limitando à experimentação livre e à 

demonstração de manobras por aqueles/as que já eram praticantes na maioria das 

vivências. Embora com menor ênfase, a questão de gênero também se fez presente 
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nessa escola, pois em certas ocasiões, notaram-se argumentos como “as meninas só 

conseguem fazer as manobras fáceis” (BONETTO, 2013. p. 7-8). Tal questão, evidente 

nos relatos, se concretiza em um desafio para os docentes e julgamos de extrema 

importância contemplá-la, desmistificando o skate enquanto prática de reserva 

masculina em nossa proposta. Para isso, também buscamos nos aprofundar nessa 

temática.         

 Segundo Giancarlo Marques Carraro Machado (2013), O skate  

(...) é visto pelo senso comum como sendo perigoso, por envolver riscos 

físicos (como constantes lesões) e também, por exigir demasiado 

esforço e resistência, características que comumente não são associadas 

às mulheres.” (MACHADO, 2013. p.2) 

 Como mostra a pesquisa do Datafolha (2015), há mais de 8,5 milhões de 

skatistas brasileiros/as, porém apenas 19% desse número são meninas e mulheres. Além 

dessas estatísticas, podemos perceber que na História do skate, encontrada em revistas e 

vídeos, elas pouco aparecem, e quando isso ocorre, as praticantes não são retratadas 

fazendo manobras, mas sim tendo sua imagem associada à beleza ou à sensualidade. De 

acordo com a análise feita por Figueira e Goellner (2009) do livro “Onda Dura: 3 

décadas de skate no Brasil”, é ínfima a menção às mulheres skatistas. Tal livro foi 

produzindo com o objetivo de narrar a história do skate brasileiro da década de 1970 ao 

final do século XX. Nele, aparecem mais de setenta fotos de atletas fazendo manobras 

radicais, nenhuma delas de uma mulher. A situação se agrava quando, em determinada 

seção é apresentada uma skatista vencedora de um campeonato em 1990, porém sem 

registro em foto fazendo manobras com skate, mas de costas, exibindo sua tatuagem.

 Apesar de tais fatos o movimento de mulheres dentro do skate tem se organizado 

cada vez mais, e ganhado destaque mundialmente. Exemplo disto foi o anúncio de que a 

partir de 2008, os X-Games iriam distribuir a mesma premiação tanto para homens 

quanto para mulheres. Outro fator é que mesmo a última pesquisa demográfica sobre o 

tema tenha apresentado 19% de skatistas mulheres, esse número é consideravelmente 

maior do que na pesquisa anterior. Em 2010, tínhamos o total de 3.860.000 praticantes 

do skate em nosso país e 10% era do sexo feminino (REVISTA 

CEMPORCENTOSKATE, 2010). Isso não indica que devemos ficar satisfeitos com o 

presente cenário, que traduz que a desigualdade de gênero ainda está presente nesta 

modalidade, mas é relevante identificar que no caso do skate, há mudanças positivas em 

curso.          
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 Figueira e Goellner (2009) concluem sua obra afirmando que se faz necessária 

lutar pela apropriação do espaço feminino no skate:  

Apropriação essa que se dá em meio a disputas de poderes, de 

significações, de saberes, de práticas, enfim, disputas que giram em 

torno da produção de discursos e das práticas por eles produzidas para 

posicionar os sujeitos (p. 106).  

 Finalizamos as reflexões deste capítulo, reconhecemos que a escola pode e deve 

contribuir com essa luta, objetivando as mesmas condições de participação para 

meninos e meninas, além de fornecer ferramentas que permitam aos discentes refletirem 

sobre o esporte para além da prática, contemplando assim a competência social e 

comunicativa (KUNZ, 2014), objetivando a sua emancipação. Nesse ponto, o professor 

de EF tem grande responsabilidade no trato pedagógico do skate, pois com seu papel de 

mediar o conhecimento, pode incorporar novos significados para esse conteúdo, que se 

aliem com os objetivos educacionais, como o de desmistificar o skate enquanto prática 

corporal masculina.  
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Capítulo 4  

Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados deste estudo, representados pela 

exposição de uma proposta para a sistematização do conteúdo do skate para aplicação 

nas aulas de EFe no Ensino Fundamental. Tal proposta se tornou possível a partir da 

revisão bibliográfica anterior, os conhecimentos adquiridos no curso de graduação e 

minhas experiências com a prática e o ensino do skate, a fim de alcançar os objetivos 

desta pesquisa.        

 Agrupamos informações em tópicos para melhor entendimento desse capítulo, 

sendo eles: 4.1. Aspectos gerais, no qual vislumbramos genericamente toda a proposta; 

4.2. Objetivos para o Ensino Fundamental, abordando os diferentes objetivos para os 

anos iniciais e finais desse segmento; 4.3. Conteúdos de ensino, no qual explicitamos os 

conteúdos do skate mais relevantes a abordagem escolar; 4.4. Estratégias 

metodológicas, onde apresentamos nossa sugestão sobre de que forma os conteúdos 

podem ser ensinados aos discentes; 4.5. Desafios para o ensino do Skate como PCA: 

possíveis soluções, no qual abordamos os principais desafios à tematização do skate na 

EFe e como superá-los; e por fim, 4.6. Avaliação, tematizando os processos avaliativos 

do ensino do skate 

4.1. Aspectos Gerais 

4.2. Objetivos para o Ensino Fundamental 

4.3. Conteúdos de ensino 

4.4. Estratégias Metodológicas 

4.5. Desafios para o ensino do Skate como 

PCA: possíveis soluções 

4.6. Avaliação 

 

4. 1. Aspectos gerais: para início de nossa conversa 

 A presente proposta tem o intuito de auxiliar o docente na implementação do 

skate como conteúdo de ensino nas aulas de EFe. Como mencionado anteriormente, o 

skate como PCA, se desenvolve cada vez mais no Brasil e no mundo, tanto em número 

de participantes quanto em questão de visibilidade e importância (DATAFOLHA, 
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2015). Essa importância fica evidente quando temos a referida modalidade inserida no 

rol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020 (TEIXEIRA, SILVA, 2017) e, ainda mais 

relevante para fins desse estudo, quando documentos oficiais nacionais para a 

Educação, como a BNCC do Ensino Fundamental, prevêem o ensino das PCAs nas 

escolas da Educação Básica (BRASIL, 2017).      

 Sendo assim, para que este documento possa ser útil ao docente que almeja 

abordar o skate em suas aulas, apresentaremos uma série de estratégias metodológicas, 

ilustradas por atividades, agrupadas de acordo com os objetivos da aprendizagem do 

skate. Tais objetivos serão descritos e explicados nesse capítulo, assim como a seção de 

conteúdos. Cabe ressaltar que essa proposta interpreta o skate como um fenômeno 

amplo, que possui história, cultura e disputas de poder. Diante disso, abordamos o skate 

“da” escola
18

 de forma ampliada, não se restringindo apenas à prática, mas às marcas 

históricas, sua origem, evolução, disseminação nos centros urbanos, à cultura jovem 

relacionada  ao skate, à marginalidade muitas vezes associada à essa prática corporal, ao 

seu processo de esportivização, às relações de gênero, às mudanças e conquistas ao 

longo dos anos.        

 Defendemos a não necessariedade de ser especialista no tema, tão pouco skatista 

profissional para ministrá-lo na EFe. Exemplo disso são os relatos apresentamos no 

tópico 3.4, de dois docentes que tiveram experiências relevantes ministrando o conteúdo 

do skate em suas aulas (BONETO, 2013; GOMES, 2015). Ambos não são especialistas 

na modalidade e conseguiram alcançar seus objetivos educacionais. Nas escolas, não é 

dever principal do/as docente formar atletas (VAGO, 1996; KUNZ, 2014). Tais autores 

apresentam críticas contundentes ao esporte de alto rendimento, alegando a não 

pertinência desse no ambiente escolar.       

 Em nosso caso, trata-se de uma iniciação ao skate, onde não objetivamos a 

performance e o domínio de manobras complexas, mas de conhecimentos e noções 

básicas sobre esta PCA. Sendo assim, as características prévias importantes ao docente 

que irá ministrar este conteúdo são a criatividade e boa comunicação para abordar os 

conteúdos de forma clara e criar atividades, a partir dos exemplos aqui fornecidos, 

adequadas aos seus discentes e a sua realidade escolar. 
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 O termo “skate da escola” faz referência ao esporte “da” escola proposto por Tarcísio Mauro Vago 

(1996) 
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 É bem documentado, que o skate, assim como outras práticas corporais como 

danças, lutas, ginásticas, são muitas vezes excluídas do rol de conteúdos ministrados nas 

aulas de EF (ARMBRUST, 2008; FERREIRA, 2006; ALMEIDA, 2005; SARAIVA-

KUNZ, 2003). Em boa parte dos casos, isso ocorre pela insegurança docente em relação 

a esses temas. Nessa proposta, então, visamos esclarecer detalhadamente uma possível 

abordagem do skate na EFe, subsidiando o docente nas questões dos objetivos, dos 

conteúdos, da sistematização das atividades práticas, dos métodos de avaliação e das 

superações dos principais desafios relacionados ao trato pedagógico do skate, a fim de 

aumentar a segurança perante o ensino deste conteúdo.     

 Construímos esta proposta dialogando com a abordagem Crítico-Emancipatória 

(KUNZ, 2014), permitindo que esta norteie as estratégias metodológicas, os conteúdos, 

objetivos e avaliações. Planejamos o trabalho dos conteúdos do skate através de uma 

“didática comunicativa”, possibilitando ao discente o papel ativo no seu processo de 

aprendizagem. Visamos contemplar todas as competências descritas por Kunz (2014): 

objetiva, social e comunicativa; de modo que o/a discente aprenda a andar de skate com 

segurança, deslizando sobre o implemento, realizando curvas e manobras simples 

(competência objetiva); mas que esta vivência não se esgote no “saber fazer”, 

conseguindo também trabalhar com o skate as questões como respeito e cooperação 

(competência social), possibilitando realizar reflexões sobre o fenômeno sociocultural 

dessa PCA, manifestando-se oralmente, sempre que requisitado pelo docente, seja para 

construção de variações em atividades, como em posicionamentos frente às questões 

que envolvem as PCAs, especificamente o skate (competência comunicativa). Por fim, 

com a didática comunicativa e fomentando essas três competências, objetivamos 

promover o que o autor denomina de “cidadania emancipada” dos discentes (KUNZ, 

2014), tornando-os esclarecidos, aptos a participar ativamente na vida social, cultural e 

esportiva, tendo o skate como ferramenta multifacetada, possível de ser utilizada dentro 

e fora da escola.        

 Embora tenhamos reservado um espaço para a exposição dos desafios e suas 

respectivas soluções ao final dessa proposta, cabe salientá-los antes de adentrarmos os 

próximos tópicos. Os denominamos como desafios por terem potencial de dificultar a 

abordagem do skate na EFe, podendo desencorajar os docentes.   

 Entre os desafios que imaginamos poder interferir no ensino do skate da EFe, 

destacamos: a adequação do espaço físico, pois é bastante improvável a existência de 

pistas de skate nas escolas do nosso país; a disponibilidade de material, pois não é 
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comum termos skates como material pedagógico para a EFe; os riscos e a segurança 

da/para a prática, tendo em vista o risco de quedas e acidentes; as questões de gênero, 

sabendo que assim como muitos esportes e PCAs, o skate ainda é generificado como 

masculino (FIGUEIRA, ALMEIDA, 2006; FIGUEIRA, GOELLNER, 2009); além do 

preconceito com a modalidade, pois esta pode ter interpretações equivocadas pelo senso 

comum, como a relação com a criminalidade e o exacerbado risco de lesão. É difícil não 

se deparar com alguns dos desafios supracitados em algum momento do ensino do skate 

quando este conteúdo for abordado na escola. Assim, elaboramos medidas para 

solucionar e ultrapassar esses obstáculos.       

 Vale dizer que esta proposta não esgota todas as possibilidades do trato 

pedagógico do skate na EFe. Tem o intuito de fornecer ferramentas, ampliar o 

conhecimento, apresentar exemplos práticos e concretos, evidenciando ser possível 

trabalhar este tema nas escolas, sem ser especialista na modalidade. Defendemos que o 

docente que almeje abordar esse conteúdo das PCAs na escola deve estar disposto a 

enfrentar desafios e dispor de criatividade para desenvolver o ensino do skate, de forma 

adaptada à realidade escolar, amparando-se nas atividades apresentadas a seguir e suas 

possíveis variações.   

4.2. Objetivos para o Ensino Fundamental 

 Na corrente seção demarcamos os objetivos educacionais que o skate deve 

atender quando abordado na EFe enquanto um conteúdo de ensino. Apresentamos o que 

os/as discentes de Ensino Fundamental devem aprender sobre essa PCA e as manobras 

básicas das quais devem se apropriar. Para tal, salientamos as principais características 

de cada segmento de ensino, assim como os pontos que norteiam nossos objetivos de 

modo geral, para então chegarmos aos objetivos específicos.    

 Na infância, as crianças passam por mudanças em seu processo de 

desenvolvimento que se refletem em suas relações consigo mesmas, com os outros e 

com o mundo. É nesse período que se amplia a autonomia da criança, o seu processo 

cognitivo, a sua desenvoltura na movimentação e manipulação de objetos. Aumentam as 

interações com o ambiente, com um maior domínio da comunicação através da 

oralidade, da apropriação da escrita e noções de lógica, com um desenvolvimento da 

compreensão e representação de signos diversos (FREIRE, 1991).   

 Neste contexto, os objetivos desse segmento, e consequentemente os Conteúdos 

de ensino e Estratégias metodológicas, serão marcados pelo uso do recurso de jogos e 
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brincadeiras, numa perspectiva lúdica. Devemos proporcionar atividades atrativas para 

os discentes desse segmento, que despertem o seu interesse e brinquem com sua 

imaginação, pois a criança é especialista no brincar e através desta prática se relaciona e 

compreende o mundo à sua volta (FREIRE, 1991). Também utilizamos os interesses 

manifestados pelas crianças para adaptarmos as atividades, aumentando a adesão destas 

e facilitando a construção de novos conhecimentos.     

 Os anos finais do Ensino Fundamental compreendem a transição da infância 

para a adolescência. Nesse segmento, a escola deve propiciar ferramentas que 

estimulem a criticidade dos alunos para que desenvolvam sua autonomia. Nessa 

transição para adolescência, os/as discentes passam por uma série de transformações de 

ordem bio-psico-social. Assim, ao mesmo tempo em que as atividades devem ser mais 

elaboradas devido ao desenvolvimento cognitivo, operacionalização abstrata e o 

aprimoramento muscular; o docente também deve atentar aos conflitos presentes nessa 

faixa etária, como por exemplo, a violência e o desrespeito à diversidade de habilidade 

motora ou gênero (ALTMANN, 2014; BRASIL, 2017).    

 Dessa maneira, o segundo segmento do Ensino Fundamental é marcado pela 

discussão e problematização das questões de gênero, visto que esse assunto foi 

recorrente nos dois exemplos de abordagem pedagógica do skate no tópico 3.4 

(BONETO, 2013; GOMES, 2015), devendo ser abordado a partir do ensino de práticas 

coeducativas  no âmbito do ensino da EFe (SARAIVA, 2005), sobretudo se almejamos 

construir uma representação do skate como uma prática para meninos e meninas num 

futuro próximo (FIGUEIRA; GOELLNER, 2009).    

 Importante ressaltarmos, que tanto no primeiro segmento, também se deve 

abordar as questões de gênero relacionadas ao skate; assim como também haverá 

objetivos relacionados à perspectiva lúdica e o uso do jogo e da brincadeira no segundo 

segmento. Porém, as marcações anteriores foram estabelecidas devido às 

especificidades de cada etapa do Ensino Fundamental. Também vale dizer que o/a 

discente dos anos finais do ensino fundamental aqui idealizado, é o sujeito que nos 

iniciais, teria vivenciado o conteúdo do skate de acordo com a presente proposta de 

sistematização. Essa transição entre os segmentos deve ser feita de maneira sutil e 

gradativa, resgatando e consolidando os conhecimentos da etapa anterior.  

 Elaboramos os objetivos pensando nestes como metas, das quais o docente deve 

proporcionar ferramentas para que todos/asas alunos/as possam alcançar. Também 

utilizamos as competências - objetiva, social e comunicativa - propostas por Kunz 
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(2014) para elencar os objetivos.       

 No primeiro segmento do ensino fundamental, imaginando uma criança que 

possui pouca ou nenhuma vivência com o skate, os primeiros objetivos estão 

relacionados a conhecer esta PCA. Ao final da abordagem desse tema, o discente deve 

saber onde, quando e por que o skate surgiu, como essa prática corporal se configura 

nos dias de hoje, as modalidades de maior destaque, suas peças e equipamentos de 

proteção. Alunos/as devem relacionar esses conhecimentos entre si e com a prática.

 Quanto aos objetivos relacionados ao saber fazer, nos deparamos com uma 

questão complexa, pois ficar de pé no skate pode ser, em uma mesma turma, tarefa 

dificílima para uma criança e fácil para outra que possua uma vivência prévia. Temos 

no desenvolvimento da competência objetiva (KUNZ, 2014), a apropriação de técnicas 

que permitam o controle básico do skate, como o equilíbrio em cima deste, o 

impulsionamento autônomo, pequenas curvas e mudanças de direção em baixa 

velocidade. Esses objetivos devem ser intimamente relacionados à segurança, abordada 

tanto durante a prática quanto anteriormente.     

 Referente à competência social (KUNZ, 2014), os/as alunos/as devem 

desenvolver e manifestar um agir solidário, evidente em atividades em dupla 

apresentadas mais a diante, onde um/a discente deve fornecer ajuda no equilíbrio de 

seu/sua colega, zelando por sua segurança, valorizando e respeitando o próximo e suas 

diferenças. Nessa etapa do ensino fundamental, embora o debate sobre questões de 

gênero ainda não seja aprofundado, é importante pontuar e trabalhar essas questões com 

as crianças, para que ao final desse segmento o/a aluno/a compreenda a histórica 

desvalorização das mulheres no skate, identifique as diferenças entre os/as demais 

colegas e entenda que estas não impedem a prática do skate.   

 Na competência comunicativa (KUNZ, 2014), os objetivos estão relacionados à 

comunicação expressiva, através do corpo e sobretudo, da linguagem oral, de modo que 

os/as discentes compreendam os interesses, ações e necessidades dos/das demais 

colegas, como responder às questões oralmente quando solicitados pelo/a docente, 

solucionando as situações-problema se comunicando com seus/suas colegas, e 

valorizando o momento de fala do outro.     

 Partindo dessas reflexões, oferecemos o quadro abaixo explicitando os objetivos 

específicos para o trato pedagógico do skate no ensino fundamental I.  
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Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino 

Fundamental 

I (1º-5º anos) 

Conhecer e identificar elementos do processo histórico de 

construção e evolução do skate, suas principais 

características atuais e sua disseminação pelo Brasil.  

Desmistificar o skate enquanto prática exclusivamente 

masculina, valorizando a diferença entre os gêneros e a 

pluralidade de formas de andar de skate. 

Apropriar-se das noções básicas de segurança, identificando 

os equipamentos, relacionando-os com as diversas formas 

de andar de skate, valorizando a sua integridade física e dos 

demais. 

Desenvolver habilidades com o skate que permitam a 

manutenção da postura de pé sobre o skate, sua locomoção 

autônoma e curvas para ambos os lados, em equilíbrio e de 

forma segura. 

Participar de atividades lúdicas com o skate, de modo que 

possa empregar sua criatividade para desenvolver novas 

formas de utilizar o implemento. 

 

 Nos anos finais do ensino fundamental, aprofundaremos os conhecimentos sobre 

o skate, exigindo uma maior apreensão dos conceitos, eficiência das práticas e 

criticidade sobre os temas já apresentados. Lembrando que esse/a discente hipotético já 

passou pelos anos iniciais com uma abordagem ao skate e teria alcançado os objetivos 

anteriores. Ao final desse segmento, então, esse/a aluno/a deverá avaliar o processo 

histórico de construção e evolução do skate ao longo dos anos, atentando aos interesses 

de grupos sociais presentes nos referidos contextos. Devem adquirir conhecimentos 

sobre a disseminação do skate no Brasil e no mundo, as diferenças gerais dos processos 

em países diferentes, avaliar criticamente o processo de esportivização desta prática 

corporal e suas consequências, além de debater sobre a segurança no skate, seus riscos 

de queda e lesões, identificando formas para superá-los e minimizá-los.  

 No que se refere à competência objetiva (KUNZ, 2014), temos objetivos como a 

consolidação das habilidades desenvolvidas na etapa anterior, o controle do skate em 

maior velocidade e o deslocamento em pequenas rampas e terrenos íngremes. 

 Em relação à competência social (KUNZ, 2014), os objetivos devem seguir a 

linha da etapa anterior, porém, com maior complexidade. Neste ponto, o docente deve 

abordar as questões de gênero com mais abrangência, afim de que os discentes 

identifiquem o porquê das mulheres terem sido e ainda serem excluídas do skate, 

avaliando criticamente a diferença de visibilidade e incentivo no skate masculino e 
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feminino. Os/as alunos/as devem então respeitar e valorizar as diferenças entre os 

gêneros, dentro e fora do skate.       

 Por fim, nos objetivos relacionados à competência comunicativa (KUNZ, 2014), 

os discentes devem ampliar sua comunicação oral e corporal, a partir das metas do 

segmento anterior. Alguns deles são: desenvolver argumentações coesas para 

defenderem seus pontos de vista, respeitar e valorizar os argumentos dos/das demais, se 

manifestando oralmente e explicando conceitos e atividades quando solicitados pelo/a 

docente.          

 Com base nessas reflexões, apresentamos os objetivos específicos para o trato 

pedagógico do skate no ensino fundamental II, explicitados no quadro a abaixo.  

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino 

Fundamental 

II (6º-9º 

anos) 

 

 

Avaliar elementos e interesses do processo histórico de 

construção e evolução do skate, das suas principais 

características atuais e disseminação pelo Brasil e pelo 

mundo. 

Desmistificar o skate enquanto prática exclusivamente 

masculina, analisando criticamente os processos de exclusão 

das mulheres, propondo medidas para superar preconceitos de 

gênero. 

Compreender os principais riscos relacionados à prática do 

skate, identificando as formas de minimizá-los, criando novas 

formas de superá-los, valorizando a sua integridade física e 

dos demais. 

Aprimorar habilidades com o skate que permitam o controle 

eficaz do implemento, realizando curvas e impulsos mais 

rápidos nos planos horizontal e inclinado. 

Desenvolver um estilo no andar de skate, utilizando sua 

criatividade juntamente com habilidades adquiridas para criar 

novas manobras, divertindo-se com sua prática. 

 

 

 4.3. Conteúdos de ensino 

 Nesta seção trataremos dos conteúdos do skate avaliados por nós como mais 

adequados ao seu trato pedagógico na EFe, no Ensino Fundamental. Julgamos 

imprescindível a abordagem dos mesmos para que os objetivos descritos anteriormente 

sejam alcançados, consolidando o que interpretamos como o skate “da” escola, 

entendendo essa prática corporal de forma ampliada, abarcando suas manifestações, 

questões históricas, culturais e sociais.      
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 Para tal, agrupamos os conteúdos em eixos, sendo eles: histórico-social; 

fundamentos básicos; equilíbrio; e manobras elaboradas. Apenas dois desses eixos dos 

conteúdos não serão abordados em todo o ensino fundamental, é o caso do equilíbrio, 

um conteúdo dos anos iniciais, que não aparecerá no segmento seguinte, por ser pré-

requisito para os conteúdos do ensino fundamental II; e o eixo manobras elaboradas, 

que só aparece nos anos finais, pela demanda de habilidades prévias. Os demais eixos 

serão constituídos por conteúdos em ambos os segmentos. Neste tópico não nos 

aprofundaremos nas “formas de aplicação” dos conteúdos ou na descrição de atividades, 

assunto abordado no tópico seguinte (4.4. Estratégias metodológicas).  

 No eixo histórico-social, temos como assuntos o surgimento do skate, a 

evolução deste ao longo das décadas, o seu processo de esportivização, suas 

modalidades atuais, as personalidades que mais contribuíram para o skate em geral: os 

criadores das manobras, pioneiros em modalidades e agentes que ajudaram a consolidar 

essa PCA no Brasil e no mundo. Essa parte do conteúdo também abrange as tensões 

históricas e culturais relacionadas ao skate, como a associação de sua prática à 

criminalidade e ao uso de drogas, a desvalorização das mulheres, a relação com 

movimentos artísticos, como o grafite e o hip-hop, e sua proximidade com a cultura 

juvenil.           

 As diferenças entre os segmentos nesse conteúdo se concentram na profundidade 

e complexidade dos assuntos. No segundo segmento, por exemplo sugerimos a 

abordagem dos interesses e polêmicas do processo de esportivização do skate e sua 

disseminação pelo mundo. Neste segmento o assunto da histórica desvalorização das 

mulheres também aparecerá com maior amplitude, trazendo à tona o contexto social 

para além do skate e os mecanismos que perpetuam essa desvalorização (FIGEUIRA, 

ALMEIDA, 2006; FIGUEIRA; GOELLNER, 2009).  Para que o/a docente possa 

ministrar este conteúdo antes ele/a precisa se apropriar dele. Logo, sugerimos como 

materiais para consulta, o capítulo sobre skate do Atlas dos esportes no Brasil 

(BITENCOURT, AMORIM, 2004), a seção de história do site da confederação 

brasileira de skate (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, 2018), além dos 

primeiros capítulos desta monografia.      

 No segundo eixo, fundamentos básicos, temos os conteúdos referentes às 

habilidades a serem desenvolvidas pelos discentes na prática do skate, além das noções 

de segurança. São quatro esses fundamentos: a base, a remada, o molejo e as batidas. Na 

“base” temos a postura ereta equilibrada no skate, onde as pernas ficam afastadas, os 
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joelhos levemente flexionados e os pés próximos das extremidades longitudinais do 

skate, como descrito na figura 1. Esse fundamento tem o objetivo de proporcionar 

equilíbrio na manutenção de pé e permite pequenas variações de posicionamento dos 

pés de acordo com as peculiaridades de cada praticante. 

Figura 1 (BASE) 

 

A “remada” é o fundamento da impulsão, onde se retira um pé do skate, não 

importando ser o da frente, o de trás, o direito ou o esquerdo, apoia-se este no chão e em 

seguida é realizada uma força contra o solo, a fim de adquirir impulso e 

consequentemente, velocidade, como na figura 2. Contudo, após identificar qual dos pés 

usado na remada proporciona maior segurança e eficiência para o/a praticante, deve-se 

mantê-lo nesta função, evitando a troca de pés e assim aprimorar este fundamento. 
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Figura 2 (REMADA) 

 

Os próximos dois fundamentos são responsáveis pelo direcionamento do skate. 

As “batidas” são movimentos realizados quando se aplica força suficiente na parte de 

trás do skate (tail), para o restante do skate levantar como uma alavanca, retirando as 

rodas dianteiras do contato com o chão, e utilizando a rotação do tronco com auxílio dos 

braços para mudar o skate de direção (Figura 3). Já o “molejo” é caracterizado pelas 

quatro rodas do skate em contato com o solo, quando a mudança de direção é realizada 

deslocando o peso corporal para as extremidades laterais do skate, a fim de flexionar os 

amortecedores presentes nos eixos e consequentemente realizar curvas (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

Figura 3 (BATIDA) 

 

Figura 4 (MOLEJO) 

 
 

Ainda nesse eixo, temos as noções de segurança. Dentre elas deve-se apresentar 

os diversos tipos de equipamentos de proteção, suas funções, diferenças e 

nomenclaturas. Teremos também a abordagem da relação do skate com o risco de 

acidentes e maneiras de prevenção, fomentando a realização de atividades seguras, 

visualizando e respeitando os limites de movimentos e velocidade.    

A diferença na vivência dos conteúdos deste eixo é a maior velocidade e os 

planos inclinados presentes nas atividades oferecidas nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Para o aumento da velocidade nestes fundamentos, basta a consolidação 

dos mesmos, porém para a sua realização em pequenas rampas e ladeiras, é preciso 

alterar a postura sobre o skate, mantendo-se com as pernas mais flexionadas, deslocando 

o peso corporal levemente em direção à descida da rampa ou ladeira. Também é 

fundamental o domínio de técnicas de equilíbrio, constituintes do próximo eixo de 
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mesmo nome, para a realização destas vivências.      

 No eixo equilíbrio, que aparece apenas nos anos iniciais como pré-requisito às 

atividades a serem propostas para os anos finais, temos o desenvolvimento da 

manutenção de posturas em diversos níveis de estabilidade. A principal postura a ser 

aprimorada é a do fundamento da “base”. Porém, o equilíbrio pode e deve ser mais 

explorado, com e sem o skate, com a realização de atividades estimulando diversas 

formas de se locomover, de se manter imóvel, de se manter sobre o skate, e em geral, de 

suportar interferências externas que gerem desequilíbrio em sua postura. Esse eixo é de 

fundamental apropriação para consolidação dos fundamentos básicos.  

 O último eixo dos conteúdos, manobras elaboradas, aparece somente nos anos 

finais do Ensino Fundamental, por necessitar habilidades prévias com o skate. Neste 

eixo teremos manobras mais complexas a serem apresentadas ao grupo discente. Tais 

manobras, não precisarão, necessariamente, serem apropriadas pelos/as alunos/as, mas 

devem servir de inspiração para consolidação de um estilo próprio de andar de skate de 

cada um/a, assim como a elaboração de novas manobras. Algumas destas manobras são 

o ollie, que é o salto com o skate, retirando suas quatro rodas do contato com o solo 

(Figura 5); o manual, que consiste em deslizar sobre o skate apenas com as duas rodas 

traseiras em contato com o solo (Figura 6); o boneless, que envolve um sequência de 

segurar o skate com a mão, colocar o pé no chão e saltar (Figura 7); além do equilíbrio 

na posição lateral do skate chamada de primo (Figura 8).                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

Figura 5 (OLLIE) 

 

 

Figura 6 (MANUAL) 
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Figura 7 (BONELESS) 

 

 

Figura 8 (PRIMO) 
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4.4. Estratégias metodológicas 

Nesta seção apresentaremos algumas estratégias metodológicas necessárias para 

abordar os eixos de conteúdos do skate anteriormente apresentados, e assim 

alcançarmos seus objetivos enquanto conteúdo de ensino da EFe no Ensino 

Fundamental. Tais estratégias se concretizam em atividades, das quais nos 

aprofundaremos a seguir. Para fins didáticos, apresentamos quatro formatos de 

atividades: debates em rodas de conversa; recursos de multimídia; representações; e 

jogos e vivências. Para cada um desses formatos, apresentaremos exemplos concretos de 

atividades, dispostos de progressões pedagógicas, objetivos específicos, materiais 

necessários, conteúdos mais adequados e características gerais envolvidas, 

possibilitando a reprodução dessas atividades e fomentando a criação e variações de 

outras atividades pelos docentes, a partir dessas aqui propostas. Cabe ressaltar que esses 

formatos não são mutuamente exclusivos, apresentando relevância na utilização de mais 

de um destes formatos em uma mesma atividade.     

 Temos a presença destes quatro formatos em ambos segmentos do Ensino 

Fundamental, tendo as respectivas diferenças evidenciadas nas exemplificações de 

atividades. Utilizaremos também as etapas do processo “transcendência de limites” 

(KUNZ, 1991) para direcionar as atividades e suas progressões aos objetivos desejados, 

assim como elaboramos estas com o intuito de fomentar o desenvolvimento das 

competências objetiva, social e comunicativa (KUNZ, 2014).    

 Para cada formato apresentaremos ao menos uma sugestão de atividade 

completa, disposta de todas etapas (KUNZ, 1991), de forma explicita e didática. Além 

disso também ofereceremos outras sugestões de atividades, mas resumidamente, 

diluídas ao longo do texto.        

 A estratégia metodológica denominadas debates em rodas de conversa, está 

relacionada àquelas atividades predominantemente teóricas, que não preveem a 

experimentação do skate de forma empírica. São ideais para o entendimento e 

construção de alguns conceitos sobre o skate e a troca de informações entre professor/a 

e aluno/a e entre alunos/as. Os conteúdos mais adequados para este grupo de atividades 

são os do eixo histótico-social, embora outros conteúdos também possam estar 

presentes. Nessa estratégia metodológica fica evidente a importância da didática 

comunicativa (KUNZ, 2014), onde o docente deve ter o papel de mediador do 

conhecimento, fomentando a participação ativa de seus discentes no processo de ensino 
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e aprendizagem dos conteúdos. É preciso também incentivar o diálogo respeitando o 

momento próprio de fala, assim como o momento de escutar o outro, construindo um 

ambiente confortável para que os/as alunos/as exponham suas opiniões, desenvolvendo 

a competência comunicativa entre o grupo discente.     

 Iniciamos as atividades de debates em rodas de conversa com temas 

desencadeadores, que podem ser textos disponibilizados pelo/a docente, pesquisas 

solicitadas previamente, exposição de matérias relacionadas ao skate, perguntas e 

questões levantadas tanto pelo/a docente quanto por discentes. Também podemos 

utilizar essas atividades após a apresentação de fotos, vídeos e músicas, que já são 

elementos da próxima estratégia metodológica: recursos de multimídia. Após esse 

desencadeamento abre-se espaço para o debate e a conversa, mediado e estimulado 

pelo/a professor/a.         

 Para melhor entendimento, exemplificaremos uma atividade, do eixo histórico-

social (atividade 1), idealizada para o Ensino Fundamental I, que pode ser adaptada para 

o segmento seguinte.     

Atividade 1 - Introdução ao Skate: Início - Com o objetivo de aproximar o 

skate dos discentes e apresentar suas partes integrantes e principais 

modalidades, essa atividade precisa de uma sala de aula disposta com mesas 

e cadeiras, preferencialmente formando um círculo ou semicírculo, de modo 

que todos/as possam se olhar face a face, facilitando o diálogo. O docente 

deve trazer um skate, não importando o modelo, para apresentar ao grupo 

discente. Essa é uma interessante atividade para iniciar a temática do skate, 

podendo durar um tempo de aula. Começamos então com a exposição oral do 

tema e seus objetivos, sem muito aprofundamento, feita pelo/a professor/a. 

Em seguida deve-se averiguar o conhecimento prévio dos/as alunos/as sobre 

o skate. Essa averiguação se dá por perguntas e questionamentos simples 

levantados pelo/a docente, como: “quem já ouviu falar em skate?”, “quem já 

andou de skate?”, “o que mais sabem sobre skate?”. Partindo desse ponto 

temos um momento breve de conversa sobre as experiencias pregressas nessa 

prática.  Desenvolvimento - Prosseguindo, é apresentado o skate trazido 

pelo/a docente, ainda sem aprofundamento, passando-o pelas mãos dos/as 

discentes, fomentando que estes/as toquem em suas partes, percebendo a 

textura da lixa e movimento da roda por exemplo. Dependendo do tamanho 

da turma é aconselhável ter mais de um skate a disposição para agilizar essa 

experimentação. Assim contemplamos as etapas de adequação de material e 

transcendência pela experimentação (KUNZ, 1991). Nessa atividade os/as 

alunos/as não devem subir no skate. Em seguida a atividade apresentará um 

caráter mais expositivo, com o/a docente abordando as partes constituintes do 

skate (roda, rolamento, shape, eixo, lixa, amortecedores e parafusos) e 

explicando as características das modalidades de maior destaque (vertical, 

street, downhill, mega rampa e bowl), chamando a atenção para a diferença 

nos modelos e tamanhos dos skates de acordo com as modalidades, ponto que 

será relevante para a próxima etapa. O docente deverá fazer perguntas 

referentes a esses assuntos durante a abordagem dos mesmos, para estimular 

a participação da turma e identificar a assimilação ou não dos novos 

conceitos apresentados, alcançando assim a transcendência pela 

aprendizagem (KUNZ, 1991). Conclusão - Finalizando essa atividade, 

divide-se a turma em alguns grupos, entregando um pedaço de papel 
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contendo o nome de uma modalidade (vertical, street, downhill ou mega 

rampa) para cada grupo. Estes terão alguns minutos para, em conjunto, 

elaborar uma resposta para a pergunta do/a professor/a, que deverá ser 

aproximadamente: “De acordo com o que vocês aprenderam na aula de hoje, 

por que a sua modalidade apresenta o skate com essas características? Como 

tamanho de roda ou tamanho de shape, por exemplo, que difere das 

demais?”. As respostas devem girar em torno do tamanho de roda maior para 

maior velocidade, shape mais comprido e/ou mais largo e eixo maior para 

maior equilíbrio e skate mais leve para facilitar em manobras do street. 

Buscando explicações lógicas para essas diferenças associando diversos 

conceitos trabalhados nessa aula, atingimos a transcendência de limites 

proposta por Kunz (1991). Após as respostas o professor fornece um retorno 

destas aos/às discentes, faz correções, caso necessário, e abre novamente o 

espaço para a conversa e debate sobre questões e dúvidas pertinentes à 

atividade, encerrando-a em seguida. Esta atividade pode ser adaptada ao 

segundo segmento do ensino fundamental tomando as perguntas iniciais 

como averiguação do que aprenderam no segmento passado sobre skate e 

aprofundando o debate e os conceitos sobre as modalidades e partes 

constituintes do skate. É relevante também adaptar esse formato de atividade 

para outros assuntos do eixo histórico-social, como o surgimento do skate e 

sua evolução por exemplo. 

   

A estratégia metodológica debates em rodas de conversa é pautada pelo diálogo 

e construção coletiva, para criar novas atividades a partir da exemplificada acima. O/A 

docente deve apropriar-se desses aspectos e do conteúdo programado, utilizar um bom 

desencadeador do debate e fazer uma mediação estimulante, levantando diversos 

questionamentos no decorrer da atividade.        

 Passando para a segunda estratégia metodológica, recursos de multimídia, temos 

o trato pedagógico dos conteúdos do skate através e a partir da exposição de filmes, 

vídeos, imagens, fotos e músicas relacionadas à modalidade. As atividades aqui 

presentes são versáteis, servindo para “ilustrar” melhor os conteúdos, podendo ter 

conteúdos de todos os eixos: histórico-social, fundamentos básicos, equilíbrio e 

manobras elaboradas. Importante ressaltar a relevância deste recurso quando o/a 

docente não possui vivência com o skate ou pouca habilidade para exemplificar os 

fundamentos e manobras básicas (e mais elaboradas). Se faz importante mostrar fotos 

de manobras para o melhor entendimento destas quando se aborda o eixo manobras 

elaboradas para o Ensino Fundamental II, por exemplo. Seguindo essa lógica, para 

facilitar a assimilação de diversas atividades, é relevante apresentar esses recursos de 

multimídia ao grupo discente antes de algumas vivências, como imagens dos 

fundamentos básicos, de exercícios de equilíbrio e aspectos de segurança. Essa 

monografia já traz algumas imagens, e mais fotos e vídeos podem ser encontrados 

facilmente na internet para esse fim. Também podemos usar imagens, filmes e músicas 
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para desencadear debates com mencionamos anteriormente.     

 Essa estratégia metodológica é versátil, podendo ser utilizada juntamente com 

outras estratégias e tematizando todos os eixos de conteúdos. Assim, apresentaremos 

um exemplo de atividade (Atividade 2), que além dos recursos de multimídia, também 

utiliza de debates, idealizada para Ensino Fundamental II, abordando as questões de 

gênero no skate. 

Atividade 2 – Relações de Gênero no Skate: Início - Com o objetivo de 

refletir sobre questões de gênero no skate, nessa atividade o docente deve 

apresentar fragmentos de textos que mostrem a desvalorização e a menor 

visibilidade das mulheres no skate. Podemos dizer que a disponibilidade e o 

contato com esse material e as demais imagens estão relacionados às duas 

primeiras etapas de transcendência de limites (KUNZ, 2011): adequação de 

material e experimentação. Esses fragmentos podem ser retirados das 

publicações de Figueira e Almeida (2006), Figueira e Goellner (2009) e 

Machado (2013) aqui referenciados, como esse por exemplo:  

(...) quando se fala em skate logo o associamos, sobretudo, ao universo 

masculino. E as mulheres, como elas praticam e participam deste esporte? De 

acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, divulgada em 

março de 2010, estima-se que exista aproximadamente 3.860.000 praticantes 

do skate no Brasil. Deste contingente, 10% é do sexo feminino. O skate, 

concomitante a outros esportes, é visto pelo senso comum como sendo 

perigoso, por envolver riscos físicos (como constantes lesões) e também, por 

exigir demasiado esforço e resistência, características que comumente não são 

associadas às mulheres (MACHADO, 2013, p.2)    

Desenvolvimento - A partir dessa leitura com a turma deve-se iniciar o 

debate, primeiramente para evidenciar a pouca visibilidade das mulheres no 

skate. O docente pode estimular o debate com questionamentos, levando os 

discentes a refletirem sobre o que se vê mais facilmente, tanto nas ruas, na 

televisão e em revistas: homens ou mulheres andando de skate? Em seguida, 

o/a professor/a deve direcionar o debate aos mecanismos que construíram 

esse senário e o perpetuam, como os preconceitos e estereótipos. Apresentar 

imagens associando o feminino ao “frágil” e “delicado” é interessante para 

evidenciar essas questões, conforme o exemplo:  

 
Fonte: <http://skatecommedia.blogspot.com.br/2007/12/charge-menina-

skatista.html> acesso em 25/11/2018 

 

Em seguida, para alimentar o debate e construir um entendimento do skate 

como uma atividade para meninos e meninas, é relevante compartilhar fotos 
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que mostrem skatistas mulheres executando manobras elaboradas e de grande 

nível de dificuldade, tais como as seguintes:  

 
Fonte: <https://www.instagram.com/p/BqYiNVpg4QQ/> acesso em 

25/11/2018  

 

Com os(as) alunos(as) se expressando sobre essas questões, fazendo ligações 

entre os diferentes momentos do debate e demonstrando assimilação destes, 

temos a transcendência de limites pela aprendizagem (KUNZ, 1991). 

Conclusão - O/A docente pode passar uma tarefa para a casa, como forma de 

avaliação e para alcançar a etapa da criação (KUNZ,1991), solicitando a 

elaboração de uma breve redação, contendo o resumo da discussão realizada 

em sala e apresentando medidas que proporcionem maior visibilidade e 

legitimidade para as mulheres skatistas.  Podemos adaptar essa atividade para 

o primeiro segmento do ensino fundamental reduzindo o nível de 

complexidade das tarefas e se atentando às diferenças nos objetivos. Também 

é possível trazer o assunto do surgimento do skate e sua evolução, mantendo 

a estrutura do debate alimentado por imagens, inserindo fotos de skates e 

skatistas de diferentes décadas, a partir de 1950 ou 1960.  

 

Temos disponíveis filmes de longa-metragem que abordam o surgimento e 

evolução do skate, como por exemplo “Os Reis de Dogtown”, de 2005, que podem ser 

assistidos na escola ou em casa, seguidos de debates e propostas de redação. Outra 

possibilidade são atividades de pesquisas de músicas, onde alunos/as devem trazer letras 

de músicas para a aula e relacioná-las com os assuntos trabalhados. Além disso, 

podemos planejar aulas com a estratégia do recurso de multimídias com diversos 

assuntos, apresentando vídeos e imagens, como as personalidades de destaque no skate, 

aspectos de sua cultura, modalidades, surgimento, evolução e manobras. Recursos de 

multimídia se traduz em uma relevante estratégia para o docente que almeja abordar o 

skate no Ensino fundamental, sendo de fácil apropriação, visto a vasta disponibilidade 

de material na internet e sua já mencionada versatilidade.    

 Na estratégia metodológica Representações temos atividades importantes para 

verificar a consolidação dos conhecimentos e explorar novas formas de expressão, 

https://www.instagram.com/p/BqYiNVpg4QQ/
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sendo utilizadas majoritariamente no eixo histórico-social e mesclada com debates e 

recursos de multimídia. Porém, essa estratégia é mais restrita do que as anteriores, não 

apresentando possibilidades tão diversas. Os desenhos constituem boa parte desta 

estratégia, podendo servir como desencadeador de debates ou atividade de conclusão 

pós filmes, imagens e também debates, ou seja, as estratégias metodológicas aqui 

propostas não se excluem mutuamente, mas constituem um conjunto de possibilidades 

sem fronteiras rígidas, podendo ser utilizadas em conjunto. Na primeira opção pode ser 

solicitado a confecção de desenhos com o tema skate de maneira livre, e a partir do 

olhar atento do/a docente com essa nova forma de comunicação, trazer ao debate as 

questões mais recorrentes ou de maior destaque presentes neles, como a associação a 

cultura do rap, do hip-hop, do grafite, estilos de vestimentas e uso de drogas, aspectos 

que poderiam não aparecer em debates e conversas. Com os desenhos os/as alunos/as 

podem se representar no skate, criando uma aproximação com a prática por exemplo.  

 Tendo atividades de grafismo como conclusão, após aulas expositivas sobre 

surgimento e evolução do skate, modalidades, segurança ou até após assistirem filmes, 

podemos averiguar a assimilação ou não dos conteúdos pelo grupo discente. Nessas 

atividades é interessante abrir espaço para que expliquem e falem sobre seus desenhos, 

como mais uma forma averiguação.       

 Além disso temos os skates de dedo, que são miniaturas de skates, geralmente de 

plástico, onde se utiliza os dedos representando as pernas. Com esse material podemos 

apresentar manobras mais elaboradas e complexas que seriam inviáveis no skate 

tradicional, abordar a temática do equilíbrio, representando exercícios no skate de dedo 

para depois passar para o de tamanho tradicional, além de proporcionar atividade 

divertidas que aproximam os(as) alunos(as) do skate com maior liberdade e segurança.

 Descreveremos uma atividade (Atividade 3) dessa estratégia metodológica 

utilizando skates de dedo, sobre o assunto das modalidades, com destaque para a 

diferença entre as pistas e rampas. Tal representação é indicada para ambos os 

segmentos do Ensino Fundamental.         

Atividade 3: Início - Para essa atividade necessitaremos de skates de dedo, 

ao menos um para cada aluno/a. Esse material é de fácil acesso, sendo 

encontrado em lojas de artigos para festa, com o preço variando de um a dois 

reais para os mais simples. A atividade inicia com a apresentação das 

diferentes modalidades do skate e suas respectivas pistas, a partir de fotos 

e/ou vídeos. Com esse e os demais materiais a seguir disponibilizados ao 

grupo discente alcançamos a etapa da adequação material (KUNZ, 1991). 

Pode ser feito também uma roda de conversa para salientar alguns dos pontos 

mais relevantes da apresentação. Após a apresentação, a roda de conversa 
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e/ou respostas de perguntas dos discentes atingimos a transcendência pela 

experimentação (KUNZ, 1991). Desenvolvimento – Nesse momento se inicia 

a atividade de confecção de pistas ou rampas de skate em miniatura, para 

serem utilizada com o skate de dedo. O/A docente deve trazer caixas de 

papelão ou esse material já cortado em tiras para facilitar o manuseio. Em 

seguida divide-se a turma em alguns grupos, de acordo com as modalidades 

de maior destaque, de modo que cada grupo fique com uma modalidade. Por 

exemplo, em uma turma com 30 alunos/as poderíamos ter cinco grupos, cada 

um com seis integrantes, responsáveis pelas modalidades, Vertical, Mega-

Rampa, Street, Bowl e Downhill, respectivamente. Dependendo do segmento 

do Ensino Fundamental o docente pode abordar um número maior ou menor 

de modalidades. Com os grupos divididos, o/a professor/a deve sugerir a 

confecção de rampas ou pistas de papelão próprias para a modalidade, 

utilizando do papelão e cola, tesoura e fita adesiva, solicitados previamente. 

O/A professor/a deve auxiliar os seus discentes nesta tarefa, para que todas 

tenham êxito. Conclusão - Após o término da confecção, cada grupo terá 

alguns minutos para explicar verbalmente sobre sua rampa ou pista e realizar 

uma apresentação com os skates de dedo nesta, representando manobras 

livremente. Durante toda a confecção e apresentação final, além de verificar 

assimilação dos conteúdos das modalidades, deve-se fomentar a criatividade 

dos/as alunos/as, proporcionando prazer e diversão nesta atividade. Temos a 

etapa de transcendência pela aprendizagem na confecção das pistas/rampas e 

a transcendência de limites criando na apresentação final de cada grupo 

(KUNZ, 1991). Alguns exemplos de rampas montadas com os materiais 

descritos seguem abaixo:  

 

De acordo com o segmento do Ensino fundamental, o docente exigira mais 

ou menos complexidade e detalhes na tarefa, também auxiliando mais ou 

menos seus discentes.  

            

 A estratégia metodológica Jogos e Vivências, possui um número maior de 

atividades em relação às estratégias anteriores. Também avaliamos como possivelmente 

a etapa de maior dificuldade para o/a docente, pelo seu conteúdo ser majoritariamente 

prático. Assim dedicaremos um maior tempo na explicação dessa estratégia como 

também um número maior de exemplos de atividades.      

 Os jogos e vivências são permeados por dois aspectos: a possibilidade da 

experimentação do skate com segurança e o prazer, fomentando a participação nessas 
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atividades. Tais aspectos estarão presentes nas descrições a seguir e devem basear as 

novas atividades por ventura desenvolvidas. Os eixos de conteúdos mais relevantes para 

essa estratégia são os fundamentos básicos, o equilíbrio (somente para o Ensino 

Fundamental I) e as manobras elaboradas (somente para o Ensino Fundamental II).    

 Relembrando os fundamentos básicos (base, remada, molejo, batida e noções de 

seguranças) e os dois aspectos mencionados acima, temos atividades que fomentem a 

experimentação e desenvolvimento desses fundamentos com segurança. Na “base”, para 

o primeiro segmento do ensino fundamental, antes de subir no skate em uma superfície 

lisa, devemos desenvolver uma série de atividades que preparem os/as discentes para 

tal. Com um giz podemos desenhar no chão o formato do skate, fomentando o 

posicionamento correto dos pés e a flexão dos joelhos, como já explicado anteriormente. 

Temos também a experimentação da base, já sobre os skates, porém, em um terreno 

gramado, que aumente o atrito da roda com o solo, diminuindo a movimentação do 

skate. Nesses dois exemplos, devemos sugerir desafios para fomentar o 

desenvolvimento do equilíbrio na base, com saltos alternados, para fora e para cima do 

skate, por exemplo. É interessante adaptarmos jogos populares dos discentes às 

atividades, como por exemplo “amarelinha” e “dança das cadeiras”, onde no primeiro 

dispomos os skates em sequência, ainda no terreno gramado, e os discentes devem 

passar de um em um, realizando saltos e sempre fomentando o afastamento dos pés e 

flexão dos joelhos, como na amarelinha. No segundo, também estaremos no terreno 

gramado, com os discentes experimentando a base em cima dos skates, ao comando 

do/a professor/a todos/as deverão descer dos skates e caminhar nesse local livremente, 

no segundo comando todos/as devem retornar aos skates. O docente deve retirar apenas 

um skate nessa atividade, onde apenas um/a aluno/a por rodada ficará de fora do skate, e 

retornando a ele na próxima.        

 Como progressão, depois desses jogos, pode ser feita a subida no skate em 

terreno liso e sua locomoção, porém com assistência de um ou mais colegas. Essa 

assistência é de fundamental importância nos primeiros contatos com o skate, e já 

contempla algumas noções básicas de segurança. O/A docente deve exemplificar como 

esse apoio deve ser fornecido, tendo em todo o tempo o contato com o/a colega com os 

dois braços, e com as pegadas nos antebraços, cotovelos ou até nas axilas, não sendo 

interessante apenas pegar nas mãos.        

 No fundamento da “remada”, ainda nos anos iniciais do ensino fundamental, 

podemos partir da experimentação em terreno gramado, iniciando na “base”. Em 
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seguida, retira-se um dos pés do skate, colocando-o no chão, deve-se girar o pé que está 

no skate de modo que este fique com seus dedos apontados para a parte da frente do 

skate, continuando, os discentes devem simular uma remada, retornar o pé destinado à 

impulsão para o skate e concluir o ciclo retornando a base. Essa sequência também pode 

ser feita em terreno liso, com assistência de colegas, tanto simulando o impulso, quanto 

aplicando esse ao skate e ganhando velocidade. Podemos dispor os/as alunos/as em duas 

filas, separadas por alguns metros e de frente uma para a outra, utilizando uma bola ou 

outro objeto de fácil manuseio um discente por vez deve se descolar usando a remada 

até a outra fila, entregar o objeto na mão do primeiro integrante e se direcionar para o 

final desta. Esse/a aluno/a que recebeu o objeto deve repetir o mesmo processo.  

 O “molejo” pode ser experimentado juntamente com a base, nas primeiras 

atividades aqui descritas, tanto no terreno gramado quanto na locomoção em terreno 

liso. Posteriormente, o “molejo” e a “batida” podem ser vivenciados com circuitos nos 

anos iniciais do ensino fundamental, em terreno liso, com a turma disposta em duplas, 

onde alternadamente, a cada volta um discente estará em cima do skate e o outro 

fornecerá o apoio necessário. Esse circuito pode ser montado com cones, de diversas 

formas, com algumas retas, curvas mais abertas, outras mais fechadas e até zig-zag. Já a 

“batida” pode ser vivenciada com o jogo do “morto e vivo”, que será exemplificado 

detalhadamente mais a diante.        

 Para o ensino fundamental II, também poderemos utilizar das mesmas atividades 

anteriores, porém aplicando maior velocidade, complexificando os desafios e 

realizando-os com menor ou nenhum apoio. É importante, nesse segmento, a adaptação 

de jogos mais elaborados para fomentar a consolidação dos fundamentos básicos do 

skate. Alguns desses jogos são tradicionais, como os “piques”, que podem ser pique 

pega ou o pique cola, ambos realizados sobre o skate, onde no primeiro o discente pego 

se torna o pegador e no segundo o pego fica colado, sentando no skate. Em ambos, o 

cuidado com os/as colegas deve ser priorizado e salientado pelo docente, caracterizando 

a competência social proposta por Kunz (1994). Temos também jogos com bola, que se 

deve realizar passes com a mão para os colegas, tendo como desafio alcançar 

determinado número de passes, todo o tempo sobre o skate. Podemos também dividir 

os/as alunos/as em dois times, com o mesmo objetivo de realizar determinado número 

de passes sem deixar a bola cair ou ser interceptado pelos adversários.     

 Ainda nos fundamentos básicos temos as noções de segurança, das quais os/as 

discentes precisam se apropriar para realizar as atividades com o skate. Nos primeiros 
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momentos de experimentação da “base”, o docente deve apresentar o motivo da referida 

posição (pés paralelos e afastados, e joelhos levemente flexionados), que é justamente 

para oferecer maior segurança aos praticantes, aumentando a área de apoio no skate e 

aproximando o centro de gravidade do solo. Além disso, deve-se esclarecer os riscos da 

prática do skate, fomentando o respeito pelos limites, tantos próprios, quanto dos 

colegas e do skate. Nessa linha, é interessante apontarmos as diferenças do skate de alto 

rendimento, no qual os profissionais realizam manobras com altíssima velocidade em 

grandes obstáculos com certa facilidade, e do skate “da” escola, que se dá pela iniciação 

e experimentação segura. Assim reforça-se a questão dos limites de quem está iniciando 

no skate, que diferem dos profissionais que praticam por anos ou décadas. 

 Além da utilização de terrenos que oferecem maior atrito com as rodas do skate, 

como os já citados gramado e o chão de terra, o/a docente pode fornecer apoios para as 

primeiras vivências com o skate, de modo que os/as discentes utilizem seus membros 

superiores para se apoiarem em alguém ou alguma coisa. Podemos utilizar cordas bem 

esticadas para fornecer esse apoio, assim como bancos fixos ao chão, muretas, entre 

outros suportes similares. Contudo, o apoio mais interessante é o interpessoal, com os/as 

alunos/as segurando seus/suas colegas, nos aproximando da promoção de competências 

propostas pela Pedagogia Crítico-emancipatória (KUNZ, 1991; 2004). Nessa situação, 

quem fornecerá apoio deve se posicionar frente a frente seu/sua colega, realizar a 

pegada no antebraço ou acima (nunca somente nas mãos), e dedicar toda sua atenção a 

essa segurança. O/A professor/a deve fomentar o senso de responsabilidade entre os/as 

alunos/as, e desse modo, temos as atividades mais seguras, necessitando um número 

menor de skates para a aula, pois os/as alunos/as estarão em duplas e/ou trios.   

    

Atividade 4 – Introdução ao fundamento da “batida”: Início - Nesta 

atividade precisaremos de ao menos metade do número de alunos/as da turma 

com skates, sendo idealizada para o Ensino Fundamental I, com objetivo de 

vivenciar o fundamento da “batida”.  Após uma atividade de experimentação 

da “base”, o/a docente pode adaptar o jogo popular do “morto e vivo” para o 

skate. Inicialmente, cumprindo a primeira etapa de adequação material 

(KUNZ, 1991), dispondo a turma em duplas, cada uma com um skate, 

oferecendo materiais de suporte, como uma corda ou até mesmo realizando 

essa atividade no gramado. Desenvolvimento - Em seguida, salientando a 

importância com a segurança e o apoio fornecido entre os/as discentes, o 

docente deve pedir para que experimentem pisar na parte de traz do skate 

(tail), levantando as rodas da frente, tudo isso partindo da base no skate. 

Os/as alunos/as devem alternar as posições de tempos em tempos durante 

toda a atividade, de modo que todos experimentem os exercícios, alcançando 

assim a transcendência pela experimentação (KUNZ, 1991). Mostrando 

domínio do que aprenderam com a experimentação, os discentes devem 
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participar do jogo “morto e vivo”, onde no comando “VIVO” o objetivo é 

pisar no tail e levantar a parte dianteira do skate, e no comando “MORTO”, 

deve-se abaixar o skate e permanecer na posição da “base” inicial, como na 

figura a baixo, chegando à transcendência de limites pela aprendizagem 

(KUNZ, 1991).  

 

Conclusão - Por último, na etapa de criação, o/a professor/a pode pedir 

sugestões de novos comandos e novos desafios aos/às alunos/as, e vivenciar 

os mais interessantes para os objetivos propostos na aula. Alguns exemplos: 

“PIPOCA”, onde se deve levantar e abaixar a parte da frente do skate 

rapidamente algumas vezes; “GELEIA MALUCA”, quando as crianças 

imitam uma geleia com seus corpos, balançando e movimentando seus 

membros livremente se equilibrando na “base” sobre o skate. 

 

Pensando no eixo de conteúdos equilíbrio podemos utilizar a estratégia 

metodológica dos Jogos e Vivências por meio de atividades que estimulem o 

desenvolvimento do equilíbrio em diversas situações. Temos atividades sem o skate, 

onde utilizaremos de cordas no chão e os discentes deverão atravessar determinada 

distância sem pisar no solo, apenas na corda. Fazer  uma atividade se aproximando do 

parkour, repleta de saltos e deslocamentos em partes acidentadas da escola ou com 

obstáculos variados pode ser interessante para vivenciar o equilíbrio. Utilizando os 

skates de “cabeça para baixo”, com as rodas viradas para cima, podemos desenvolver 

uma série de atividades de equilíbrio, das quais descreveremos com mais detalhes a 

diante. É interessante utilizar plataformas de equilíbrio para a realização de atividades, 

sendo estas facilmente improvisadas, com canos de PVC, não muito finos, e shapes de 

skate. Podemos utilizar diferentes diâmetros dos canos, cortá-los em pedaços de 

aproximadamente 40cm e apoiar um shape sobre estes, de modo que seja possível se 

equilibrar sobre esta plataforma improvisada, inicialmente com o auxílio do/a colega; o 

que permite o movimento de uma gangorra para um lado e para o outro e também o de 

rolar sobre o cano. Ainda temos atividades sobrepondo skates, das quais quanto maior o 
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número de skates, mais instável será para realizar a base ou outro exercício sobre estes 

como na figura a baixo.   

 

Se apropriando desses recursos, podemos montar um circuito com estações, 

onde cada uma pode apresentar uma situação relacionada ao “equilíbrio”. Atentando 

para a adequação aos níveis de dificuldade, explorando progressões de atividades mais 

fáceis para as mais desafiadoras, e também para a segurança, priorizando atividades em 

duplas, com apoio interpessoal. A seguir, sugerimos mais uma atividade, a título de 

exemplo, para a abordagem do equilíbrio. 

 

Atividade 5: Início – Sugerimos esta atividade para o Ensino Fundamental I. 

Utilizaremos pelo menos a metade do número de alunos/as da turma com 

skates, também sendo possível essa atividade com um skate para cada 

aluno/a. Iniciaremos com os skates virados para baixo, dispostos em solo liso. 

O/A docente deve esclarecer a atividade logo de início, não permitindo a 

subida no skate em sua orientação tradicional. Assim o/a professor/a deve 

pedir para que os/as alunos/as se equilibrem de forma livre sobre os skates, 

mantendo-os com as rodas para cima e com a regra de não colocar os pés no 

chão. Assim alcançamos a etapa de adequação material e transcendência pela 

experimentação (KUNZ, 1991). Quando o número de skate for menor do que 

o de alunos/as, deve se formar duplas, onde esses/as discente alternarão sua 

posição, em cima e fora do skate. Desenvolvimento - Passados alguns 

minutos da experimentação livre, o/a professor/a deve sugerir mais alguns 

desafios, como se equilibrar sobre um pé apenas, afastar ou aproximar mais 

os pés e se manter sobre os eixos do skate. Como transcendência de limites 

pela aprendizagem (KUNZ, 1991) os/as discentes devem demonstrar o que 

aprenderam ou não, realizando um circuito sugerido pelo/a professor/a, feito 

com os skates ainda de “cabeça para baixo” em sequência, onde os/as 

alunos/as deverão se locomover sobre os skates, sem pisar no chão. Esse 
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circuito pode ser aberto (com início e fim distintos) ou fechado (onde é 

possível realizar voltas), variando de acordo com a criatividade do docente. É 

interessante, fazer um círculo primeiramente, para os discentes realizarem 

algumas voltas, e em seguida percursos com curvas, retas e até passando por 

obstáculos, rampas de acesso, terrenos inclinados, entre outras coisas 

disponíveis na escola. Para exemplificar, oferecemos a imagem a seguir, de 

um circuito fechado:   

 

Conclusão - Por último, na etapa de transcendência de limites pela criação 

(KUNZ, 1991), o docente deverá pedir que os discentes desenvolvam um 

percurso novo e desafiador, a ser realizado da mesma forma dos circuitos 

anteriores, fomentando assim o desenvolvimento do equilíbrio e criatividade. 

 

 

O eixo de conteúdos manobras elaboradas, que aparece somente no segundo 

segmento do Ensino Fundamental, também se dá majoritariamente pela estratégia 

metodológica Jogos e Vivências. As atividades a seguir, além de proporcionarem o 

conhecimento e possibilitarem a execução de algumas manobras mais complexas, 

devem direcionar os/as alunos/as à criação de novas manobras e formas de andar de 

skate, assim como o desenvolvimento de um estilo próprio nesta prática.

 Primeiramente, deve ser feita uma apresentação de algumas manobras de skate, 

pelo/a docente, se tiver experiência; através de fotos e vídeos (estratégia de recursos 

multimídia), ou até por um/a discente que possua experiência e domínio de algumas 

destas. Também é importante realizar uma roda de conversa para averiguar quais 

manobras os/as alunos/as já conhecem ou viram, quais têm vontade de conhecer e até 

mesmo executar. Manobras como Ollie e Flip possuem dezenas de tutoriais em vídeo
19

 

                                                           
19

 Alguns exemplos de canais no youtube que oferecem esse tipo de conteúdo: Bruise Skaters 

(https://www.youtube.com/user/BruiseSkaters/videos) e SkatistaBR 

(https://www.youtube.com/user/skatistaBRoficial/videos).  

https://www.youtube.com/user/BruiseSkaters/videos
https://www.youtube.com/user/skatistaBRoficial/videos
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com passo a passo para a sua realização, e podem ser reproduzidos e adaptados nas 

aulas. É importante fornecer vasto apoio aos/às discentes nesse processo, seja com 

cordas, muretas ou com apoio dos/as colegas.      

 Após a apresentação de manobras e tentativas de sua execução, deve ser 

fomentada a criação de novas manobras, de estilo livre, podendo utilizar as mãos, os 

pés, sentar no skate, pular, girar, dançar, e o que mais os/as alunos/as desejarem, sendo 

relevante a criação pelos/as discentes, de novos  nomes para essas manobras inventadas 

por eles/as. Pode ser feito uma rodada de apresentação das manobras criadas e em 

sequência os demais tentam realizá-las. Nesta perspectiva, apresentamos a atividade 6: 

 

Atividade 6: Introdução ao manual: Início - Nessa atividade, se vivenciará 

o manual, sendo esse apresentado através de fotos e vídeos, assim como uma 

de suas variações o nose manual, onde apenas as rodas da frente estão em 

contato com o chão durante a locomoção. Em seguida, os discentes devem 

experimentar ou tentar essas duas manobras no terreno gramado, também 

podendo utilizar dos apoios já mencionados. Assim, alcançamos as etapas de 

adequação do espaço físico e transcendência pela experimentação (KUNZ, 

1991). Desenvolvimento - Continuando, os/as alunos/as deverão tentar 

realizar o manual e o nose manual em solo liso e plano, podendo receber 

apoio dos/as colegas ou não, de acordo com o nível de autonomia no skate 

cada aluno/a. Com essa etapa, atingimos a transcendência de limites pela 

aprendizagem (KUNZ, 1991). Conclusão – Deve-se reunir o grupo discentes, 

fazer uma breve roda de conversa a fim de averiguar o que acharam da 

experimentação, onde tiveram maior facilidade ou dificuldade, e trocar essas 

experiências com toda a turma.  Por fim, sugere-se que os/as discentes se 

dividam em grupos de 3 ou 4 integrantes, onde cada grupo deverá inventar 

uma nova manobra, partindo do manual, ou que tenha alguma relação com 

este. Após alguns minutos todos/as devem apresentar suas manobras com os 

nomes, contemplando a transcendência de limites, a partir da criação pessoal 

e coletiva (KUNZ, 1991). 

 

 Todas as estratégias metodológicas abordadas neste tópico, assim como suas 

respectivas atividades podem e devem ser adaptadas aos/às alunos/as com deficiência. É 

dever do docente adaptar essas atividades à realidade escolar. Tendo pessoas com 

deficiência em sua turma, é possível apresentar o skate e promover vivências para estes, 

zelando pela segurança em primeiro lugar, utilizando de diversos tipos de apoio e 

fomentando a ajuda da turma para com esse/a aluno/a.      

 No momento do planejamento das aulas durante o período destinado ao 

conteúdo do skate, é importante reservar um espaço para a demanda do grupo discente, 

de modo que haja tempo para problematizar questões levantas por eles/as ou revisitar 

aqueles conteúdos que não foram bem consolidados. Por exemplo, se alguns alunos/as 

estão com medo de participar das atividades, mesmo após aulas expositivas e atividades 
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que fomentem a segurança, a partir de estratégias de debates em rodas de conversa; 

recursos de multimídia; representações; e jogos e vivências, é interessante retornar a 

questão dos riscos relacionados ao skate, desmistificar alguns aspectos e reforçar as 

formas de realizar as atividades com segurança. Outra questão comum em abordagens 

do skate nas escolas é o preconceito com as meninas (BONETO, 2013; GOMES, 2015). 

Quando mesmo após abordagem das questões de gênero no skate, problematizações 

sobre esse tema e tentativas de desmistificar o skate como prática exclusivamente 

masculina, meninos ou meninas permanecem com falas ou atitudes discriminatórias 

com relação ao gênero, cabe ao/à docente retornar a essas questões com maior 

amplitude e problematizá-las novamente.        

 Finalizando as estratégias metodológicas, salientamos a importância da 

criatividade do docente que almeja abordar o conteúdo do skate na EFe. Além de 

reproduzir as atividades presentes nessa proposta, é fundamental desenvolver novas 

variações e progressões nas atividades aqui exemplificadas, adequando-as à realidade da 

escola, da turma e da disponibilidade de espaço e recursos materiais.  

 4.5. Desafios para o ensino do Skate como PCA: possíveis soluções  

 Neste tópico apresentamos alguns dos principais desafios relacionadas ao ensino 

do skate enquanto conteúdo na EFe, seguidos de medidas que podem ser tomadas para 

superá-los. Selecionamos cinco situações desafiadoras que julgamos mais relevantes: 

disponibilidade material; disponibilidade de espaços; cuidados com a segurança; 

questões de gênero; e preconceito com o skate.     

 Seguindo com o objetivo de fornecer um material claro e palpável da 

sistematização concreta do conteúdo do skate na EFe para o Ensino Fundamental, que 

auxilie e incentive docentes de EF a ministr-lo, mostraremos algumas formas de 

´superar situações desafiadoras, não permitindo que estas sejam justificativas para a 

ausência do skate nas aulas de EFe.         

 Iniciando pela disponibilidade material, obviamente é imprescindível a 

disposição de skates para as vivências e atividades deste conteúdo. Demais materiais 

citados como corda, giz, cones, bolas e recursos de mídia são de mais fácil acesso, seja 

pela aquisição pouco custosa ou pela já disposição destes nas escolas, não 

caracterizando uma situação desafiadora. Equipamentos de proteção como capacetes, 

joelheiras e cotoveleiras não são essenciais para a abordagem do ensino skate da escola, 

apesar de necessários à sua prática cotidiana. A utilização destes equipamentos se torna 
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contraproducente à medida em que demanda grande período de tempo para vesti-los em 

alunos/as, além de podermos utilizar outras técnicas de segurança que minimizam os 

riscos na prática do skate, como explicaremos mais a diante. Voltemos a atenção, então, 

aos skates, que não podem ser substituídos ou adaptados. Como resolver essa questão? 

 Temos algumas possíveis soluções. Segundo pesquisa do Datafolha (2015), o 

skate cresceu muito em número de praticantes nos últimos anos, sobretudo entre o 

público jovem, concluindo que brasileiros possuem skates em casa.  Assim, um docente 

que leciona em mais de uma turma em determinada escola, pode planejar as vivências 

com o skate para ambas as turmas  um mesmo dia, solicitando os skates aos/às discentes 

que os dispuserem previamente, e reunindo  esse material  emprestado de duas turmas, 

por exemplo, conseguiria  um número suficiente de skates para trabalhar com uma 

turma de cada  vez. Esta sugestão prescinde, portanto, de planejamento por parte do/a 

docente.            

 Outra medida possível é a criação de parcerias com projetos sociais e/ou 

escolinhas de skate próximas às escolas, a fim de adquirir esses materiais emprestados 

ou doados, quando não são avaliados como adequados por esses projetos e/ou 

escolinhas. Esses espaços não são raros e estão se popularizando recentemente
20

. 

 Outra opção viável, se o skate for incluído, de fato, como conteúdo de ensino 

presente nos planejamentos de ensino de diferentes turmas, é justificar perante a direção 

da/s escola/s a necessidade e também a viabilidade da aquisição de skates como material 

escolar. Ressalte-se que skates de linhas iniciantes e com peças nacionais diminuem os 

custos, muitas vezes, menores do que o destinado à compra de materiais oficiais, como 

as tradicionais bolas de diversas modalidades coletivas.           

 A respeito do espaço físico, como podemos perceber pelas estratégias 

metodológicas, não necessitamos de rampas ou pistas de skate para vivenciá-lo. Será 

necessário, além da sala de aula com mesas e cadeiras, dois espaços externos, um com 

solo liso, de preferência amplo; e outro que ofereça mais atrito com as rodinhas do 

skate, não exigindo mesma amplitude. Com uma quadra poliesportiva alcançamos a 

primeira demanda, acerca do piso liso; sendo suficiente, também, um pátio com chão de 

cimento liso ou similar. Quanto ao segundo espaço, atingimos nossa necessidade com 

um pequeno terreno gramado ou com terra fofa, já que as atividades se dão 

                                                           
20

 Alguns exemplos desses espaços em Niterói – RJ: Escolinha de skate Wave Rock 

(http://waverock.com.br/escolinha/) e Escolinha de skate da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

(https://www.facebook.com/SMEL-Escolinha-de-Skate-166130240398735/?ref=py_c). 

http://waverock.com.br/escolinha/
https://www.facebook.com/SMEL-Escolinha-de-Skate-166130240398735/?ref=py_c
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majoritariamente sem deslocamento. Caso não haja esse espaço, é possível utilizarmos 

colchonetes por baixo dos skates com intuito de aumentar o atrito entre a sua superfície 

e as rodas, impedindo o deslize.       

 Outra alternativa é apertar as porcas dos eixos que mantém as rodas no skate 

com uma ferramenta adequada, “travando” estas e possibilitando vivências com menos 

deslocamento. Além disso, é interessante utilizar demais obstáculos oferecidos pela 

escola, como rampas de acesso, com criatividade, fomentando novos desafios aos 

discentes, sobretudo no segundo segmento do Ensino Fundamental, quando são 

propostos objetivos de aplicação dos fundamentos e manobras com maior 

complexidade.          

 As questões sobre segurança são bastante evidentes e importantes quando se 

trata do skate. Como já salientado em algumas partes desse estudo, temos estratégias 

para ultrapassar essa situação desafiadora. Inicialmente, o docente deve, antes das 

vivências com o skate, ressaltar a diferença entre o skate de alto rendimento, transmitido 

pela televisão, por exemplo; e o skate “da” escola, proposto nesta monografia; 

fomentando o caráter de iniciação nesta prática. Dando continuidade, as explicações 

teóricas sobre o “equilíbrio” e a postura na “base” devem ser enfatizadas previamente. 

Após isso, pode se iniciar atividades com o skate em terreno que ofereça maior atrito 

com as rodas, apontando os limites do skate e dos movimentos seguros sobre o 

implemento, por exemplo, manter-se com joelhos flexionados e o centro de gravidade 

sobre o skate.           

 Outra estratégia de grande relevância é a utilização de apoios, sendo esses 

objetos, como cones grandes, balizas, muretas; ou os antebraços dos/as colegas e 

professores/as. No primeiro segmento do Ensino Fundamental, por exemplo, 

praticamente todas as atividades práticas podem ser feitas em duplas, tendo o apoio 

interpessoal já explicado neste capítulo. A retirada desse apoio deve ser gradativa, à 

medida que o/a discente se apropriar dos fundamentos básicos do skate e da valência do 

“equilíbrio”.              

 Como visto nos relatos de experiencia (BONETO, 2013; GOMES, 2015), as 

questões de gênero relacionadas ao skate podem se tornar um desafio no trato 

pedagógico deste conteúdo na EFe. Podemos encontrar meninas que não se sintam 

confortáveis em vivenciar o skate por identifica-lo como exclusivamente masculino, 

enquanto meninos podem se manifestar contra a prática conjunta com as meninas pelo 

mesmo motivo. Cabe ao docente problematizar essas questões, utilizando estratégias 
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pedagógicas como debates em rodas de conversa e uso de recursos de multimídia, numa 

ótica coeducativa (SARAIVA, 2005), trazendo material que apresente mulheres 

andando de skate e realizando manobras elaboradas, fragmentos de textos sobre a luta 

feminina pelo espaço no skate, como por exemplo artigos de Revistas da modalidade. 

Almejando a prática do skate como modalidade para meninos e meninas, o/a docente 

deve se atentar a essas questões, problematizando-as o quanto for preciso para combater 

o estereótipo do skate como reserva masculina.     

 Em nosso último desafio, temos o preconceito com o skate. É possível encontrar 

dificuldade de implementar esse conteúdo na EFe por parte da má aceitação de 

coordenações de área e direções, colegas docentes e até discentes, que ainda 

representam a EFe como uma disciplina que ensina esportes coletivos com bola. Isto se 

dá pela histórica marginalização desta prática (BRANDÃO, 2008), além de equivocadas 

associações desta com lesões e acidentes.      

 Apresentando as estratégias de segurança já mencionadas, é possível ajudar na 

resolução da última questão. O preconceito deve ser substituído por um novo conceito 

sobre o assunto. Para isso, é necessário que o docente se aproprie desse conhecimento e 

construa uma argumentação teoricamente fundamentada e coerente, que defenda a 

relevância do skate “da” escola como conteúdo da EFe. Trazer fragmentos da BNCC 

(BRASIL, 2017) que prevêem o skate como conteúdo de ensino na EFe, pesquisas 

mostrando o crescente número de brasileiros nesta prática e a recente conquista do skate 

como modalidade olímpica (TEIXEIRA; SILVA, 2017), são alguns argumentos a serem 

utilizados.          

 Com essas sugestões, acreditamos poder auxiliar a superação desses possíveis 

desafios, recorrentes no ensino do skate na EFe. Outras questões também podem surgir 

no processo da abordagem do skate na EFe. Será de extrema importância a disposição 

docente para enfrentá-las, assegurando o acesso a essa manifestação da cultura corporal 

para os discentes.     

 4.6. Avaliação 

Finalizando nossa proposta de sistematização do conteúdo do skate para o 

Ensino Fundamental nas aulas de EFe, apresentamos o tópico de avaliação. Antes de 

apresentarmos algumas estratégias concretas de avaliação, é preciso salientar as noções 

gerais nas quais nos baseamos. Para Luckesi (2000) avaliar é um processo, que envolve 

diagnóstico e acolhimento, diferentemente de examinar, que é momentâneo e se torna 
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excludente: “(...) avaliar é um ato pelo qual, através de uma disposição acolhedora, 

qualificamos alguma coisa (um objeto, ação ou pessoa), tendo em vista, de alguma 

forma, tomar uma decisão sobre ela.” (LUCKESI, 2000. p. 3).   

 Essa avaliação não deve ser punitiva, inspirando medo aos discentes, mas sim 

uma ferramenta que auxilie no desenvolvimento das capacidades relacionadas ao 

conteúdo do skate, apropriação de seus conhecimentos e alcance dos seus objetivos. O 

diagnóstico se dá pela constatação e qualificação, como por exemplo, observando o 

conhecimento prévio da turma sobre o skate enquanto prática corporal, como está o 

posicionamento dos pés dos discentes sobre o skate no fundamento da “base”, 

qualificando como adequado ou merecedor de intervenção pedagógica. Dificuldades de 

afastar os pés para caracterizar uma “base” eficiente serão qualificadas como 

insuficientes, implicando uma tomada de decisão. Neste caso, o docente deve adaptar as 

atividades, criar novas estratégias e novos níveis de auxílio para que posteriormente a 

qualificação nesse determinado aspecto se torne positiva.    

 Luckesi afirma que o ato de avaliar deve ser amoroso e construtivo (2000), o que 

corrobora com os conceitos de avaliação trazidos por Kunz (2014). Neles, os processos 

avaliativos se dão sempre com o intuito de identificar os aspectos nos quais alunos/as 

apresentam maiores dificuldades, para melhor poder atendê-los/as, modificando as 

atividades e os desafios, facilitando o aprimoramento destes fundamentos e manobras.

 Temos, em nossas estratégias metodológicas, a etapa de “transcendência de 

limites” (KUNZ, 1991). Assim, é necessário o olhar atento do/a professor/a em cada 

etapa, diagnosticando o desenvolvimento dos/as alunos/as e adequando as próximas 

fases de transcendência ao grupo. É possível alterar as atividades, os planos de aula e o 

plano de ensino para melhor atender às demandas discentes, lembrando que avaliar é 

sempre um processo, que pode ser revisto e readequado (LUCKESI, 2000).  

 Apresentaremos algumas situações para exemplificar essas questões, lembrando 

que o processo avaliativo deve caminhar em conjunto com os objetivos dispostos no 

tópico 4.2, com o intuito de qualificar as manifestações discentes em relação com a 

proximidade destas metas. Consequentemente, as decisões tomadas devem buscar 

alcançar tais objetivos.        

 Em atividades de debates em roda de conversa, representações e recursos de 

multimídia, a avaliação aparece em praticamente todos os momentos. É importante 

fomentar a expressão verbal ou não do discente, e por meio desta constatar e qualificar a 

apropriação dos conteúdos, possibilitando a tomada de decisões, reforçando os assuntos 
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caso necessário.         

 Para o segundo segmento, adaptando “jogos e vivências” para consolidar os 

fundamentos básicos, demos o exemplo da experimentação de trocas de passes manuais 

com uma bola com todos/as os/as discentes sobre os skates.  Caso alunos/as não 

consigam ou apresentem extrema dificuldade em se equilibrar e locomover no skate 

sozinhos/as, é interessante organizar esses discentes em duplas, onde será fornecido o 

apoio interpessoal e a segurança. Devemos nos atentar para oferecer o nível de auxílio 

relevante para cada discente, de modo que o sujeito que apresente maior dificuldade se 

sinta acolhido e tenha meios para realizar as tarefas, sentindo-se incluído/a e 

participando com prazer. Ao mesmo tempo, quem apresentar certa facilidade deverá 

continuar recebendo por parte do/a docente, novas situações desafiadoras.  

 Em experimentações de fundamentos como a “base”, o “molejo”, a “remada”, e 

até durante atividades já exemplificadas, como o jogo do “morto e vivo”, uma iniciação 

à “batida”; algumas ferramentas simples podem variar o nível de auxílio na tarefa, 

mudando drasticamente o grau de dificuldade destas. Um/a aluno/a que demonstre 

grande controle e autonomia com o skate, pode realizar as atividades sozinho e sem 

apoio. Alguém com um pouco menos de autonomia pode receber um apoio de apenas 

uma mão, e assim sucessivamente, até aqueles/as que apresentam grande dificuldade, 

além do apoio, possam receber ferramentas que aumentem sua estabilidade, como 

colegas ou professores/as “travando” seu skate pisando em uma de suas rodas ou 

apoiando o pé no seu shape.         

 Concluindo, para ser possível apresentar aos discentes os conteúdos do skate e 

promover atividades e vivencias, seguras e prazerosas, é preciso estar comprometido/a 

com o desenvolvimento de um EF de qualidade, disposto/a a enfrentar desafios com 

criatividade e se apropriar dos conteúdos das PCA, sobretudo o skate.    
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Capítulo 5 

Considerações Finais 

No presente capítulo apresentaremos as considerações finais referentes ao 

problema deste estudo e seus objetivos específicos, retomando as questões do capítulo 

inicial e relacionando com os resultados apresentados na forma da proposta de 

sistematização do conteúdo do skate para a Educação Física escolar no segmento do 

Ensino Fundamental I e II.       

 Pretendíamos responder ao seguinte problema: como sistematizar o conteúdo do 

skate para sua aplicação na EFe no ensino fundamental? Com base nas reflexões 

pautadas na literatura desta pesquisa, concluímos que o skate como PCA pode e deve 

ser abordado nas escolas, numa perspectiva Crítico-Emancipatória, tendo não só a sua 

competência objetiva (saber fazer) contemplada, mas como também seus aspectos 

histórico-sociais tematizados nas aulas, promovendo as competências social e 

comunicativa.          

 Utilizando a proposta oferecida no capítulo quatro, com suas seis seções, a 

saber: 1) Aspectos gerais; 2) Objetivos para o Ensino Fundamental; 3) Conteúdos de 

ensino; 4) Estratégias metodológicas; 5) Desafios para o ensino do skate como PCA e 

suas possíveis soluções; e 6) Avaliação, enquanto seções que auxiliem os docentes no 

planejamento do ensino deste tema, é possível apresentar o skate aos discentes, 

proporcionar vivências seguras com o mesmo, fomentando a reflexão para além dá 

prática, corroborando com documentos oficias nacionais como a BNCC (BRASIL, 

2017), que prevê o ensino desta modalidade no Ensino Fundamental. 

 Tínhamos como primeiro objetivo específico, fornecer conhecimentos de cunho 

histórico, técnico e de segurança para que docentes possam ensinar o skate na EFe. 

Alcançamos tal demanda ao longo desse estudo, sobretudo nos tópicos 3.3, 

apresentando marcos significativos na história e evolução do skate, como o surgimento 

de modalidades, destaque de personalidades e conquistas brasileiras. Já nos tópicos 4.3. 

e 4.4, oferecemos os conteúdos e estratégias metodológicas, detalhando e explicitando 

fundamentos básicos e algumas manobras mais elaboradas, evidenciando o cunho 

técnico que fez parte de nossa proposta. Por último, no tópico 4.5. e também diluído nas 

estratégias metodológicas (4.4), apresentamos sugestões de atividades e medidas a 

serem tomadas evidenciando a questão da segurança, como conversas prévias às 

vivências, conscientizando sobre riscos e limites, atividades de equilíbrio sem o skate, 
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utilização de terrenos gramados ou similares, com vistas a aumentar o atrito do solo 

com as rodas.          

 Propor ferramentas para que os docentes possam adaptar o espaço físico e os 

materiais para o ensino do skate foi nosso segundo objetivo específico. Nas estratégias 

metodológicas (4.4) salientamos não ser preciso nem rampas nem pistas de skate para o 

trato pedagógico desta modalidade nas escolas. Com uma quadra ou pátio de chão liso 

acompanhado de pequeno espaço gramado e sala de aula com mesas e cadeiras, temos o 

espaço necessário para tal, como também afirmamos em 4.5. A respeito dos materiais, 

também no tópico referente aos desafios (4.5), focamos sobretudo na disponibilidade 

dos skates, já que equipamentos de proteção não são viáveis para as aulas nas escolas 

como já explicado e demais materiais como cordas, cones e giz não constituem um 

desafio, pois são comuns no contexto dos materiais para a EFe nas escolas. Sobre skates 

então, apresentamos algumas medidas para alcançarmos esta demanda, como a 

solicitação do empréstimo dos skates para os/as alunos/as que já os tivessem, parceria 

com escolinhas ou projetos sociais que abordem esse conteúdo e disponham do 

material, e aquisição dos mesmos como material escolar, visto o baixo custo das linhas 

nacionais e iniciantes em comparação com outros materiais adquiridos para a EFe nas 

escolas.             

 A respeito de nosso último objetivo específico: indicar atividades que estimulam 

meninas e meninos a praticarem o skate, problematizando as relações de gênero nesse 

esporte, oferecemos nos tópicos 3.3. e 3.4 algumas reflexões e alguns outros estudos 

sobre o tema gênero no skate, mostrando que as mulheres e meninas, mesmo estando 

presentes na prática do mesmo, realizando manobras e participando de campeonato 

junto com os homens, desde seu surgimento, têm tido menos visibilidade e incentivo, 

por vezes são inibidas e desestimuladas no skate. Partindo daí, através de atividades de 

sensibilização e prazerosas, descritas e sugeridas no tópico 4.4, utilizando da 

perspectiva lúdica e adaptando jogos da cultura corporal dos discentes, deve-se construir 

uma nova identidade para o skate, atrativa, segura e neutra quanto ao gênero.      

 Esse tema foi recorrente nos exemplos de experiência do trato pedagógico com o 

skate nas escolas, além de ser evidente em toda sua história enquanto PCA e esporte 

institucionalizado. É preciso um olhar atento dos docentes, problematizando as questões 

de gênero antes de ocorrer incidentes ou práticas de exclusão de meninas, tematizando e 

retomando-as sempre que for preciso, não permitindo que falas ou ações do tipo 

aconteçam sem a devida problematização.      



71 
 

 
 

 Por fim, tendo em vista a escassez do conteúdo do skate nas aulas de EFe e a 

insegurança docente em ministrá-lo, sugerimos a apropriação deste estudo, sobretudo o 

capítulo 4, onde apresentamos uma proposta ampla e concreta da sistematização do 

conteúdo do skate para o Ensino Fundamental, com o intuito de transformar esse 

cenário. Tal proposta não é um manual a ser seguido sem a devida reflexão pedagógica.  

A proposta apresenta possibilidades, a fim de legitimar que é possível ministral o 

referido conteúdo mesmo sem ser um/a especialista no assunto, estimulando a 

criatividade a respeito da criação de atividades e progressões pedagógicas para o ensino 

do skate na EFe. É preciso estar disposto a enfrentar desafios e trabalhar com afinco, 

planejando aulas adequadas às realidades de sua escola e de seu grupo discente.   

 O presente estudo não esgota as possibilidades de sistematização do conteúdo do 

skate para o Ensino Fundamental, tão pouco preenche todas as lacunas na literatura da 

área de EF a respeito deste tema. Outras pesquisas e estudos são necessários para 

ampliar o entendimento do skate como PCA e conteúdo de ensino legítimo da EFe. 

Também se faz necessário novas propostas de sistematização que atendam a toda 

Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos.

 Pesquisas de campo também são necessárias para averiguarem a inserção do 

skate em aulas de EFe nas escolas de estados e municípios, ou investigarem se esse 

tema é ou não abordado nas Instituições de ensino superior em EF, por exemplo. 

 É de suma importância não medir esforços para oferecer uma EF de qualidade 

aos discentes, ultrapassando a exclusividade dos esportes coletivos e com bola. O skate, 

faz parte do universo juvenil brasileiro, assim como demais PCA devem estar presentes 

nas aulas de EFe. Não possibilitar o seu contato com crianças e adolescentes nas escolas 

é limitar suas possibilidades, negando-lhes o conhecimento de uma prática corporal que 

é marca de uma juventude. Desse modo precisamos explorar novos esportes e jogos, as 

danças, lutas, ginásticas, e também as PCAs onde se encontram o skate, o parkour, o 

slckline, entre outras práticas, ampliando assim o leque de conteúdos e oportunidades de 

vivências corporais dos educandos/as. 
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