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PORQUÊ CRIAR UM CLUBE DE PARKOUR NA ESCOLA: 
 

PERCURSOS ALTERNATIVOS – O PARKOUR ENQUANTO FENÓMENO (SUB)CULTURAL 

 

I) ENQUADRAMENTO ENQUANTO SUBCULTURA:  

 

Rui Carvalho e Ana Luísa Pereira participaram no VII Congresso Português de Sociologia da 

responsabilidade da Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas “Mundos Sociais saberes e práticas” - em 25 a 28 de Junho de 2008:, onde 

palestraram sobre o fenómeno do “Parkour” no contexto “Desporto, Turismo e Lazer”. 

“Existem novos modos de prática desportiva que surgem e que levantam a necessidade de 

compreensão da cultura e dos sentidos das práticas dos seus participantes. Exemplo disso 

é o parkour, que parece estar a quebrar barreiras ao nível da sua representação nos meios 

de comunicação, aumentando significativamente a sua popularidade. De repente, o 

parkour está em todo o lado, mas a sua popularidade não significa que seja 

compreendido”.  

1) Para os autores o parkour enquadra-se no contexto de uma “SUBCULTURA”: “(…)uma 

subcultura é uma área em que grupos de pessoas desafiam os significados dominantes 

associados aos produtos culturais”.  

2) Outro aspeto que abordam é a noção de “RESISTÊNCIA SOCIAL”: Esta é a forma 

através da qual os elementos de uma subcultura revelam as suas diferenças 

relativamente à cultura dominante, estando também, frequentemente, associada à 

ideologia. Nos estudos realizados junto de praticantes de desportos alternativos, a 

resistência assume, por vezes, a forma de renúncia à competição formal, apontando-

se a criação de normas alternativas e relações que enfatizam o papel do participante, 

(…). 

3) A “CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE”: “O processo de construção da identidade é criado 

através de uma rede complexa de símbolos, conhecimentos e atitudes que vão no 

sentido de consolidar a posição de um indivíduo num determinado contexto. Esta 

consolidação dá-se muitas vezes através da aceitação de um conjunto de normas e/ou 

rituais de iniciação que, sendo respeitados, permitem ao indivíduo obter o estatuto de 

membro. Este é um processo inescapável ao sujeito que pretende ser aceite pelos 

membros de uma subcultura. (…) O autor realça ainda que a identidade social se 

obtém faseada e diversamente, como p/ ex., através do estilo, i.e., da distinção da 

sociedade em geral, pelo uso de vestuário específico”. Relativamente à ideologia, o 

parkour apresenta uma relação com as artes marciais que o diferencia de outros 

desportos. É uma influência observada em ambos os sentidos, i.e., não só o parkour 

teve influência no gosto pelas artes marciais, como alguns elementos do grupo já 

tinham praticado artes marciais antes de conhecerem o parkour. Através da 

observação participante foi possível constatar que esta influência se manifesta na 

atitude disciplinada com que treinam e encaram a sua actividade, apesar de ser um 

desporto de lazer, e sem competição formal. É de esperar que, à medida que este 

desporto se for tornando mais popular, siga o rumo dos outros desportos alternativos, 
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permanecendo pequenos grupos como o estudado, os representantes da visão inicial 

do parkour”. O parkour também bebe muito da sua inspiração na ginástica artística e 

de aparelhos e por isso tem também evoluído para espaços indoor onde o mobiliário 

de treino permite a abordagem da modalidade de forma segura. 

 

4) “SIMBOLOGIA E ESTÉTICA”: É importante analisar a importância que o poder 

representativo dos símbolos tem no seio de uma subcultura, pois o modo como os 

membros utilizam o vestuário, a linguagem, e outras formas simbólicas, faz com que 

sejam facilmente identificados como pertencentes a um determinado grupo. Tal como 

noutras subculturas, existe no parkour uma simbologia e estética própria, que se nota 

particularmente na forma como o TRACEUR se relaciona com o seu corpo em 

movimento e no modo como ocupa o espaço de prática.  

 

A) Quanto à FORMA DE EXPRESSÃO NO ESPAÇO, a observação participante permitiu 

constatar que o grupo “formava frequentemente uma fila, seguindo um trilho por 

entre os obstáculos que era traçado pelo elemento da frente. Em determinados 

momentos existiu a preocupação em fazer as coisas de acordo com certos padrões 

estéticos relacionados com o parkour”. A fila em movimento constante representa 

a fluidez que, em termos visuais, causa sensação entre os praticantes, tanto 

quando observam como quando são os próprios em ação. (…) No centro das 

preocupações dos elementos deste grupo está a criação de formas alternativas de 

normas e relações que enfatizem o papel de cada um, sendo que o mais 

importante é viver o espaço envolvente da forma que melhor lhes parece no 

momento, seja através de uma vertente ou outra. Por fim, no que diz respeito à 

forma como vivem o espaço de prática, verificámos que existem dois tipos de 

relação com o espaço. Em locais mais extensos, “utilizam-se corrimões, muros, 

escadas e restantes obstáculos, numa exploração exaustiva e criativa dos 

espaços”. Já em locais menos amplos, a tendência é para o aperfeiçoamento de 

técnicas. Os treinos decorrem em espaços, preferencialmente recatados, onde é 

possível treinar elementos mais difíceis sem a pressão exercida por observadores 

externos, mas esta nova forma de viver o meio urbano expressa-se na urbe onde 

os obstáculos abundam e a mensagem pode ser transmitida. 

B) Já em relação ao VESTUÁRIO, os elementos do grupo caracterizaram um traceur 

sem divergências, o que demonstra já uma estética consensual. No parkour, o 

principal fio condutor é a funcionalidade, sendo possível encontrar semelhanças 

com o vestuário das artes marciais através dos símbolos adotados por grupos 

internacionais como os Urban Free Flow.  

C) RECURSOS DIDÁTICOS: Utiliza-se preferencialmente o mobiliário urbano existente. 

Atualmente existe bastante informação que permite adaptar o equipamento de 

ginástica artística, solo e aparelhos ao treino e desenvolvimento das destrezas 

motoras complexas do parkour. PK é uma atividade que traz muitos benefícios e 

vantagens na escola: 

(a) A atividade em si é extremamente apelativa para os alunos; 

(b) O conceito e subcultura está muito enraizado na forma de estar e sentir dos 

jovens; 
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(c) Transforma a abordagem pouco apelativa da ginástica desportiva (solo, 

aparelhos e acrobática), num conjunto de destrezas motoras gímnicas (DMG), 

livres, fluidas, elegantes e cativantes, recriando de forma criativa e apelativa o 

conceito tradicional e formal da ginástica, que perde cada vez mais adeptos, 

numa dinâmica leve e renovada; 

(d) Permite, com poucos ou nenhuns recursos (investimento), para as escolas, 

socorrendo-se única e exclusivamente do mobiliário urbano, transformar os 

recintos escolares em ginásios de treino ao ar livre; 

(e) Também permite, através da utilização dos equipamentos já existentes, recriar 

circuitos de obstáculos que desafiam e cativam os alunos; 

(f) Cria maior sensação de liberdade e desenvolve a autoestima e autoconceito 

quando se verificam progressos e melhorias nas capacidades físicas e 

coordenativas dos alunos; 

 

II) DEFINIÇÃO DE PARKOUR:  

 

Fazer das barreiras um desafio e inventar formas fluidas e orgânicas de ultrapassá-las. Foi 

com este pensamento que David Belle e Sébastien Foucan começaram a desenvolver um 

método e uma filosofia que inspiraram milhares de jovens por todo o mundo. Definido por 

Belle como a arte de ultrapassar obstáculos, o parkour constitui-se como uma forma de 

deslocamento e uma nova maneira de interagir com o envolvimento urbano. Segundo a 

descrição presente no sítio parkour.net, onde as pessoas veem obstáculos, os traceurs 

veem oportunidades que envolvem saltos, movimentos diferentes, originais.  

a. A ideia é utilizar os obstáculos e progredir pelo meio urbano de um modo natural e 

fluido.  

b. O principal objectivo é conseguir naturalidade e fluidez no deslocamento, porém, 

é possível realizar movimentos mais redundantes para acrescentar beleza ao 

movimento.  

c. É na forma de ultrapassar os obstáculos que se distingue o parkour e o free 

running; embora ambos procurem a libertação do corpo num contexto, 

preferencialmente urbano, divergem num aspeto energético: a eficiência do 

deslocamento. Enquanto o parkour defende a simplicidade, a fluidez e a velocidade 

das progressões, o free running associa-se a uma elaboração mais complexa dos 

movimentos que permitem ultrapassar os obstáculos que vão surgindo.  

d. (…) O corpo torna-se instrumento de liberdade e um meio de redefinir a paisagem 

urbana. O que antes eram barreiras ou obstáculos tornam-se continuações 

naturais de ruas ou passeios. Este desporto cria, assim, um mundo paralelo de 

liberdade de movimento (e expressão) dentro da amálgama de obstáculos e 

inibições das cidades atuais. 

 

III) ESTILOS DE ENSINO CENTRADOS NO PRATICANTE – ALÉM DA BARREIRA DA 

DESCOBERTA: 

 

O processo de iniciação começou “sem treinador, sem líder, sem alguém que dissesse 

como, tentando ultrapassar os obstáculos perseguindo o grupo. Esta é, realmente a prova 
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que quem inicia esta atividade tem que passar. Todos os outros são perfeitamente 

autónomos. Ninguém pergunta como ultrapassar determinado obstáculo. Se não se 

consegue de uma forma consegue-se doutra”. Desta maneira, um elemento iniciante vai 

vencendo, obstáculo a obstáculo, as dificuldades iniciais até conseguir acompanhar o 

grupo nos seus percursos. Em ação, o grupo assume características muito específicas. É 

muito valorizada a capacidade de todo o grupo ser capaz de realizar algo, de forma a que 

se crie um movimento ininterrupto de passagem sobre um determinado obstáculo. Assim, 

como se constatou no trabalho de campo: “mais do que a construção de “heróis” dentro 

do grupo, tenta-se construir um grupo capaz de ultrapassar, em conjunto, os obstáculos 

que surgem”. Apesar de ser valorizado o grupo e de não existirem tentativas explícitas no 

sentido da afirmação de uma posição superior, foram observadas algumas situações em 

que um maior domínio da prática levou a uma inevitável admiração por parte dos 

restantes e, consequentemente, à consolidação da posição dos elementos dentro do 

grupo. Este tipo de situações verificou-se várias vezes e confirmou que os mais dedicados 

eram também os que, normalmente, tinham um maior domínio técnico e dos 

conhecimentos acerca do parkour, concedendo-lhes uma posição destacada no grupo. 

Estes processos estão, pois, mais encaminhados para uma dinâmica intimamente 

relacionada com a unificação do grupo, havendo, no entanto, lugar para a construção de 

discursos de maior ou menor autenticidade, dependentes em grande parte do nível de 

empenho e competência. Estes discursos manifestam-se essencialmente no contacto 

direto entre os vários traceurs, mas a Internet também fornece um importante meio de 

divulgação. À semelhança do que foi verificado por Williams (2006), este é um meio que 

permite a afirmação individual enquanto membro de uma subcultura. No parkour esta 

afirmação toma a forma de vídeos divulgados pelos grupos, onde se observam os vários 

elementos em ação.  

1) Como professor responsável e interessado nesta forma de expressão físico-motora, 

quero referir que uma das características desta modalidade é o facto de colocar os 

alunos na posição de professores uma vez que o processo de aprendizagem, as 

progressões de aprendizagem e os mecanismos de fedd-back são resultante da 

interação dinâmica e partilhada dos elementos do grupo. Esta metodologia centra-se 

fundamentalmente nos estilos de ensino centrados no aluno. 

2) E se o trabalho pedagógico  (CLUBE PK) não devesse mais contribuir para dar 

referências sobre como deve ser interpretada a realidade, definir itinerários, formas e 

métodos de resolver problemas que se colocam aos jovens e adultos que possuem o 

mesmo habitus, MAS PERMITIR QUE CADA UM CONSTRUA POR SI A SUA INTERPRETAÇÃO DE 

REALIDADE, DEFINA OS SEUS ITINERÁRIOS PRÓPRIOS E DESCUBRA AS SUAS FORMAS E MÉTODOS DE 

RESOLVER PROBLEMAS? 

A) Esta metodologia pressupõe que o professor disponibilize aos alunos, espaços, 

recursos materiais e temporais e o recurso aos estilos de ensino centrados no 

aluno: “programa individual“, “iniciativa do aluno” e Auto-ensino” (Musska 

Mosston e Sara Ashworth); 

B) O aluno começa por assumir todas as decisões de pré-impacto, impacto e pós-

impacto, assumindo com autonomia e criatividade as decisões sobre as suas 

experiências; 
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C) Convida-se assim os alunos a extrapolar, a ir além dos dados fornecidos, a 

expressar ideias e sentimentos diversos, a propor e resolver problemas. Desta 

forma apela-se à capacidade de projetar, inventar, usar a intuição, a imaginação e 

criatividade. 

 

IV) INTEGRAÇÃO SOCIAL (Escola Inclusiva):  

 

É cada vez maior o número de alunos|jovens que não se identifica com a escola e 

manifestam comportamentos de rebeldia e desafio para com o sistema instituído. Muitos 

coabitam o mesmo espaço social da escola com outros colegas, mas em turmas específicas 

como os cursos CEF (Cursos de Educação e Formação), que lhes permite um percurso 

flexível e ajustado aos seus interesses uma vez que não se integram no sistema tradicional. 

Por outro lado, muito são também aqueles que chegam ao “Fim da Linha“. O programa 

PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação), nasce como resposta integrada, 

destinada a crianças e jovens, para os quais a escola se tornou um lugar estranho, 

propondo um plano curricular adaptado a cada aluno com o apoio de uma equipa técnico-

pedagógica apoiada numa estrutura multidisciplinar e transdisciplinar. O parkour surge 

como uma atividade que pode facilmente enquadrar estes jovens e ajudá-los a integrar-se 

no tecido social da escola e da sociedade em geral. François “Forrest” Mahop, diretor do 

projeto “Parkour Generations” refere muito o potencial do parkour para retirar jovens das 

ruas, ou seja, integrá-los numa comunidade na qual eles aprendem a valorizar-se, a 

ultrapassar os sues próprios limites e a integrar um estilo de vida saudável. Por outro lado, 

a atividade cria um sentimento de filiação muito forte porque promove uma subcultura 

que se identifica muito com a mentalidade dos jovens. 

 

V) A TÉCNICA:  

 

Uma característica integral do parkour relaciona-se com o facto de empregar a corrida 

para ligar os movimentos, resultando em fluidez e suavidade que caracteriza esta disciplina 

dando-lhe o carácter apelativo e dinâmico. Esta é também uma das características mais 

difíceis de dominar porque exige tempo e treino. Os movimentos seguintes fazem parte do 

elenco básico da modalidade:  

1) Corrida (horizontal e vertical, incluindo a repulsão a partir de paredes, etc); 

2) Balanceamentos (correr sobre vedações, gradeamentos, etc) 

3) Viragens (verticais ou horizontais, com ou sem salto) 

4) Saltar|transpôr (com ou sem fase de apoio, looping) 

5) Aterrar (com rolamento, com precisão nos dois pés) 

6) Suspensão e balanços (depois de saltar para um obstáculo) 

7) Trepar (muros, árvores, etc) 

 

VI) SUCESSO DA MODALIDADE:  

 

Podemos enumerar da seguinte forma as várias características do parkour que a tornam 

numa modalidade de sucesso:  
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1) O praticante está live das limitações espaciais e temporais para com as quais a maioria 

dos desportos e atividades se limita e baliza, O parkour é uma expressão individual que 

visa o auto-aperfeiçoamento e pode ser realizado virtualmente em qualquer espaço e 

tempo. 

2) Ao contrário da maioria dos outros desportos, não está confinado a um qualquer tipo 

de equipamento ou instalação. 

3) O aspeto da performance desta disciplina é olhado pelos seus praticantes como um 

sub-produto bem-vindo, resultando do facto de ser praticado em locais centrais de 

fluxo de pessoas. 

4) A ausência do elemento ou fator competitivo é compensado pelos desafios 

apresentados pela condição física ou restrições auto-impostas. 

5)  Apesar do elevado nível de individualismo, os praticantes normalmente identificam-se 

com grupos e organizam-se através da internet. 

6) Os movimentos (gestos técnicos), são aprendidos por tentativa e erro. Desta forma, 

cada indivíduo está no seu próprio território conhecido e pode fruir o progresso e o 

sucesso que vai alcançando ao seu próprio ritmo e segundo as sua própria natureza 

individual. 

 

VII) PARKOUR - O OBJETIVO: 

 

1) Auto-conhecimento: explorar novas formas de desenvolvimento do corpo no espaço e 

de descoberta e superação de limites pessoais. 

2) Auto-descoberta: Explorar formas fluidas e diferentes de relação do corpo com o 

espaço envolvente. Adquirir conhecimentos e competências que permitam organizar e 

desenvolver o trabalho físico no contexto do parkour. 

3) Auto-superação: superar limites pessoais dentro da zona de conforto e segurança. 

Ajudar outros a conhecer e a superar os seus limites através de progressões 

pedagógicas e didáticas de organização da prática do parkour. 

 

VIII) INÍCIO DO PROJETO Clube-PK: 

 

1) O nosso Traceur: LEONARDO FILIPE. 

 

IX) DIA DOS TREINOS / ENCONTROS: 

 

1) Terças-feiras a partir das 14:00 às 15:00 h (Coincide com a hora do clube de desporto 

escolar de BTT orientado pelo professor João Jorge. Porém, como o nosso traceur é 

um aluno que revela bastante capacidade de liderança, responsabilidade, interesse, 

empenho e dedicação, é proposto que fique como sub-responsável pelo clube. Aliás, o 

objetivo do clube é delegar nos alunos a responsabilidade por, senão todas, a maioria 

das responsabilidades no processo de organização e treino, sempre com a supervisão 

do professor. 
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ALUNOS INTERESSADOS ATÉ AO MOMENTO: 

 

 Lista: Esta lista permite, desde já, facilitar o processo inicial de formalização das autorizações 

dos Encarregados de Educação dos alunos interessados.  

Escola Nome N.º Idade Ano Diretor de Turma 

 Leonardo Filipe  16   

 Ricardo Santos     

 Rodrigo Pereira  15   

 Alexandre Ribeiro  15   

 Bruno Silva  15   

 João Januário  15   

 Daniel Pombo  17   

 Fábio Ferreira   15   

 

 

Clube-PK  

terça-feira, 2 de dezembro de 2014 

O professor 

João Jorge 

 

 

 


