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1 INTRODUÇÃO 

 

  O presente relatório tem o objetivo de registrar as atividades vivenciadas 

durante o projeto Esportes Urbanos em João Pessoa, especificamente o trato com a 

prática corporal parkour, vinculado ao Programa da Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários – PROBEX/UFPB 2009. 

O Projeto foi iniciado no dia 02 de junho de 2009, com a primeira reunião 

pedagógica realizada nas dependências do Departamento de Educação Física - 

DEF/UFPB. Na ocasião, o mesmo foi apresentado aos extensionistas onde tratamos da 

finalidade de conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre o esporte urbano parkour 

na cidade de João Pessoa - PB.   

Os encontros e atividades realizadas se concentraram nas dependências do 

Departamento de Educação Física; na Praça da Paz, localizada no bairro dos Bancários 

e principalmente nos diferentes centros que constituem a UFPB, onde os traceur, ou 

seja, praticantes de parkour, exploraram os espaços físicos indo do ginásio de esportes 

perpassando pelos blocos de salas de aula até as pequenas praças localizadas nos 

diferentes centros que compõem as ciências do Campus - I/UFPB - CCS, CCEN, CCJ, 

CCHLA, entre outros.   

Tal prática corporal pode-se dizer que surgiu na década de 1980 na França com 

David Belle e consiste basicamente em movimentos como correr, saltar, pendurar-se, 

escalar, equilibrar-se, estabilizar-se.  Diferenciando-se de um esporte como 

hegemonicamente conhecemos o parkour não se caracteriza por competição ou relações 

individualistas, mas sim como uma prática corporal realizada na rua, com princípio de 

liberdade e criação, com a noção de utilidade, isto é, como diz o seu lema, “ser forte 

para ser útil”. 

             No tocante a proposta pedagógica norteadora das nossas ações no projeto nós 

abordamos a crítico-superado, sistematizada no livro Metodologia de Ensino da 

Educação Física, 1992. Cuja base é a concepção de homem e sociedade marxista e 

socialista. Qual aponta como objeto de estudo, para a educação física, a cultura 

corporal. É de suma importância destacar aqui que este livro foi escrito para a realidade 

escolar. Entretanto é importantíssimo entendê-lo para a ampliação e sistematização do 

conhecimento que ora abordamos. 



Neste sentido, estudamos a partir do parkour o sentido/significado de sua 

expressão corporal entendendo que os homens se apropriam dos bens culturais que a 

humanidade deixa como legado. Este estudo nos apresentou alguns elementos de 

relação entre esta prática corporal parkour e os temas da cultura corporal. Baseando-se 

no Coletivo de Autores (2009), a cultura corporal é um conhecimento em que a 

Educação Física trata pedagogicamente e se configura com temas ou formas de 

atividades, particularmente corporais, como os jogos, esportes, ginástica, dança ou 

outras que constituem seu conteúdo. Assim esse conhecimento ao ser estudado visa 

apreender a expressão corporal como linguagem.  

Diante disso os elementos de aproximação se expressam nos princípios que vão 

desde a relevância social do conteúdo, onde o entendimento do parkour oferece 

subsídios para a compreensão dos determinantes sócio-histórico do sujeito e de sua 

condição de grupo social, passando pelo principio da contemporaneidade do conteúdo 

com a idéia de garantir um conhecimento moderno relacionado com o contexto mundial 

e de adequação as possibilidades de aprendizagem do adolescente e/ou jovem 

adequando o conteúdo a prática social.  

 

“Isso quer dizer que se deve explicar ao aluno que a produção 

humana, seja intelectual, científica, ética, moral, afetiva, etc., 

expressa um determinado estágio da humanidade e que não foi assim 

em outros momentos históricos” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 

p.33).  

 Com esse intuito, para Libâneo (1994), cada sociedade precisa cuidar da 

formação dos indivíduos, auxiliarem no desenvolvimento de suas capacidades físicas e 

espirituais, prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias 

da vida social. Sendo assim, a proposta pedagógica supracitada coloca o indivíduo 

como agente transformador da realidade na qual está inserido. Sendo o mesmo, 

elemento articulador de uma prática social que o possibilite em analisar a sociedade nos 

mais variados elementos, pautado na correlação da luta de classes sociais e que sua 

prática seja direcionada a autonomia e formação crítica do sujeito o conduzindo a um 

processo de formação universal rumo a um ideal emancipador de formação omnilateral. 

 Espera-se, com a realização deste projeto contribuir, principalmente, para a 

superação da visão reducionista tanto de orientação biológica quanto psicológica, em 

favor da visão que entenda os esportes enquanto elemento da cultura e sua importância 



na vida social como um todo. Deixar bem claro os reais princípios que devem ser 

seguidos na prática social esportiva, evidenciando a preocupação em destacar uma 

aprendizagem que objetive a cooperação, emancipação, convivência e participação 

como fundamentais ao desenvolvimento de adolescentes e jovens, preocupando-se 

primordialmente com a formação, não de atletas, mas sim de cidadãos críticos e 

participativos. 

Outro fator relevante trata-se de desenvolver um programa que busque uma 

maior conexão entre Universidade e seus atores (estudantes e professores) com a 

comunidade extrapolando o “muro” que a cerca garantindo um espaço de sistematização 

de práticas sociais para os estudantes graduandos do curso de Educação Física e ares 

afins. Por fim espera-se ter também contribuído na construção de políticas públicas de 

esporte e lazer de caráter universal e contínuo para a cidade de João Pessoa.   

   

2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO METODOLÓGICO 

2.1 Caracterização do campo de intervenção 

Nesse primeiro momento de tomada de conhecimento do campo de intervenção 

achávamos que iríamos cair de pára-quedas. Entretanto, um dos estudantes 

extensionistas que compõe o grupo de pesquisadores, Jacques Moreno, é um traceur, 

conhecedor e praticante de parkour há pouco mais de três anos e também um dos 

membros que constitui o grupo Jamparkour que junto aos demais praticantes compõe o 

parkour pessoense. Entretanto, foi através deste Grupo, que acompanhamos ao longo 

desses seis meses estabelecendo uma relação dialógica tratando o conhecimento parkour 

sobre a perspectiva da cultura corporal e ao mesmo tempo contrapondo e estabelecendo 

uma relação a partir dos elementos que aproximam o olhar deste grupo com a prática do 

parkour e que sentido e significado eles atribuíam a tal prática corporal. 

Logo foi através dessas aproximações que fizemos o primeiro contato com o 

grupo Jamparkour e demais praticantes, dia 11 de junho por volta das 19h30min, no 

anfiteatro da Praça da Paz no Bairro dos Bancários em João Pessoa - PB. Naquele, o 

professor coordenador e os extensionistas do projeto, se apresentaram ao grupo de 

traceur que se encontravam ali. Expondo as suas intencionalidades e os desafios para 

com o projeto. Tal ocasião oportunizou conhecer o traceur Pedro Teixeira membro do 

Jamparkour e um dos mais experientes e conhecedor da história e difusão do parkour 

em João Pessoa. Segundo Pedro alguns lugares em que teve início a prática do parkour 



FIGURA 1: Ponto de encontros e treinos com os traceur 

na cidade foi na Avenida Epitácio Pessoa e no Espaço Cultural como espaços dos 

primeiros encontros e treinos na cidade. 

Contribuindo com o que Pedro falou em um de nossos encontros quando nos 

reuníamos no ginásio de esportes ao final de um dos treinos os traceur Jacques e 

Eduardo (Dudu) também narraram um pouco da difusão do Parkour em João Pessoa. 

Para eles o parkour se propagou com mais força para o lado da zona sul da cidade, ou 

seja, os bairros dos Bancários, na Praça da Paz; Mangabeira, na Praça dos Coqueirais; 

José Américo; Valentina e Geisel. Pouco se difundiu para a zona norte, isto é, nas 

praças do bairro de Manaíra. Pois havia relatos de alguns traceur terem sido assaltados 

nesses locais. E que talvez por isso os treinos não tenha se difundido nessa zona da 

cidade. Assim como a própria ausência de espaços para os treinos.  

Desta forma podemos perceber nos relatos acima os principais pontos na cidade 

de João Pessoa onde a prática do Parkour teve início e se difundiu. Todavia queremos 

destacar aqui o local mais freqüentado por todos nós, o cenário da UFPB. Em que ao 

longo desses seis meses de vivência e convivência com os traceur exploramos um pouco 

os espaços físicos dessa ilha, digamos “fértil em conhecimento”. Que após dialogarmos 

com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, a Prefeitura Universitária e o 

Departamento de Segurança da Universidade tivemos as mediações e/ou instalações 

liberadas para os treinos de parkour. 

A pesar de alguns 

impasses que tivemos 

inicialmente com os 

seguranças do campus por 

ausência de comunicação 

entre eles, os treinos de 

parkour na UFPB 

aconteciam todos os 

sábados no turno 

matutino, das 8 horas ao 

meio dia. Tendo como 

ponto de encontro uma 

bela sombra de castanhola 

localizada em frente à 

Residência Universitária. Onde ali mesmo, havia barras e outros aparelhos utilizados 



FIGURA 2: Treino de parkour nas escadarias que dão acesso ao 
Hospital Universitário. 

pelos estudantes residentes para exercitarem-se e que também serviam, por exemplo, de 

meio para um lache ou drop, isto é, segundo os traceur isso significa uma passagem de 

uma barra para outra. Durante esses encontros e treinos naturalmente foi se 

estabelecendo uma forma organizacional aonde o primeiro momento se dava com a 

espera de todos que iriam treinar, o segundo momento o treino propriamente dito e 

finalizando o terceiro momento com uma roda de conversa para tratar de assuntos gerais 

que discutíamos nas reuniões pedagógicas.                   

Saindo da Residência Universitária, outros locais começaram a ser palco para os 

treinos, daí vieram os banquinhos, uma bela árvore e corrimões dos degraus localizados 

ao lado do Hospital Universitário, as escadarias e rampas dos blocos de salas e 

laboratórios que constituem o Centro de Ciências da Saúde. Assim como os outros 

ambientes, acessíveis para 

nós, que constitui os Centros 

das Ciências do Campus I - 

UFPB.  Perpassamos também 

os centros de vivência aonde 

se encontram os estudantes 

dos diferentes cursos, a 

rampa da Reitoria, até 

chegarmos ao Ginásio de 

Esportes, que ultimamente os 

treinos foram mais freqüentes 

nesse espaço. Em geral esses 

ambientes formaram o cenário 

que constituíram a estrutura física para a prática do Parkour na UFPB Campus I.  

Por outro lado queremos ressaltar aqui os poucos momentos que dedicamos e 

acompanhamos os treinos nas praças, principalmente a Praça da Paz, a qual foi o 

cenário para os treinos e funcionou como outro local estratégico, além do cenário da 

UFPB, para reuniões e repasses do que discutíamos nos espaços pedagógicos.  

Conforme havíamos combinado com os traceur optamos por priorizar com mais 

frequência o cenário da UFPB aos sábados. Não só por facilitar o encontro de todos que 

vinham dos diferentes bairros, tanto da zona norte com da zona sul da cidade, mas como 

um espaço novo para aqueles que nunca haviam treinado ali.  



Concluímos essa parte a qual nos deportamos a relatar aonde e em que lugar se 

pratica o Parkour com a seguinte fala do traceur Jacques Moreno, “Nós damos vida ao 

que aparentemente está morto. Ou seja, um muro de concreto, praças públicas 

abandonadas, do nada damos um sentido e o que estava morto, ganha vida, utilidade”.                  

  

 

2.2 Caracterizações dos traceur 

Conforme as intencionalidades esperada pelo projeto para com a quantidade de 

praticantes de Parkour que se envolveram, foi atingida uma média de vinte traceur os 

quais estiveram nos momentos em que nos reuníamos na Praça da Paz para discussões e 

repasses daquilo que teorizávamos no grupo de discussões e formação na UFPB. Dentre 

esses vinte, uma média de dez traceur freqüentava ativamente os treinos e em alguns 

momentos as reuniões pedagógicas.  

Através de um questionário (ANEXO A) lançado na comunidade virtual do 

Parkour João Pessoa e relatos durante as vivências, levantamos dados referentes aos 

locais residenciais, sexo e faixa etária dos traceur. Constatamos que cerca de quatro 

habitam na zona norte da cidade nos bairros do Miramar, Jardim Luna e Bessa. Sendo 

quinze, dos que compõem a maioria, habitando na zona sul nos bairros do Castelo 

Branco, Mangabeira e José Américo. Assim como um traceur que mora no bairro de 

Intermares localizado na cidade de Cabedelo conurbada com João Pessoa. Em relação à 

faixa etária observamos uma variação entre doze e vinte anos de idade. Sendo duas do 

sexo feminino denominado                                                                                                                                

tracese e aproximadamente dezoito do sexo masculino.  

Em relação aos trajes, equipamentos e/ou materiais utilizados durante as 

vivências de treinos observamos os seguintes aspectos:  

•   Trajes: é aconselhável que se utilize roupas leves que não impeça a amplitude do 

movimentar-se. Em relação ao calçado recomenda-se que seja um tênis 

maleável de solado resistente. Todavia pode-se treinar descalço com a intenção 

ter um maior contato com o meio natural, identificar a eficiência do 

amortecimento e simular uma provável situação em que o traceur não esteja 

calçado. 

•   Equipamentos: o traceur é desprovido de equipamento de segurança devido às 

intencionalidades do treino para o Parkour que é simular uma situação real na 

qual pode-se usar uma sequência de movimentos para  enfrentar 



determinados obstáculos, onde o traceur identificará suas possibilidades para 

superar tal situação usando de bom senso e respeitando os seus limites. 

•   Materiais: tendo em vista que a maioria dos treinos dos traceur acontece em 

ambientes principalmente urbanos a utilização de recursos materiais com a 

finalidade de criar sequências de obstáculos é mínima.          

 
 

2.3 Organização dos traceur 

No decorrer das vivências com os traceur, procuramos levantar informações em 

relação à forma de organização do grupo assim como buscar dados históricos sobre o 

Parkour em João Pessoa. Constatamos que existe o grupo Jamparkour que em sua 

maioria é composto por traceur que treinam na região norte da cidade, ou seja, no 

Espaço Cultural e em imediações da Av. Epitácio Pessoa. Com isso estabelecemos uma 

relação de proximidade contribuindo para uma constante troca de informações e 

saberes. Existindo também outro grupo, chamado Parkour João Pessoa, que engloba o 

Jamparkour e todos os outros traceur da cidade. 

Fazendo uma tomada histórica da organização dos traceur de João Pessoa 

podemos afirmar que tudo começou com um grupo de amigos que descobriram um 

esporte novo através de vídeos na internet. Sendo o Espaço Cultural o berço propulsor 

para a prática do parkour pessoense. Entretanto a prática do parkour para esse grupo de 

amigos não era exercida de forma prudente, ou seja, no inicio os treinos consistiam em 

movimentar-se aleatoriamente sem uma preocupação com a eficiência e utilidade do 

movimento. Como constata Pedro “Na época não existiam grupos, havia apenas um 

grupo de pessoas que se reuniam com o mesmo ideal, movimentar-se como queriam e 

chamávamos de parkour aquilo”. No passar dos treinos, os primeiros traceur de João 

Pessoa foram enxergando o parkour com outra ótica, na qual viam uma prática séria que 

requeria dedicação e existia algo muito além do saltar dos muros. Consequentemente 

foram tendo a necessidade de se organizar e como afirma Pedro, “O Le Parkour João 

Pessoa nasceu pra representar o parkour pessoense. É a identidade do parkour na 

cidade de João Pessoa, não por fama, ou glória, mas porque sem isso não temos espaço 

na sociedade”. 

O crescimento do parkour e o aumento de sua exibição na mídia contribuíram 

para o surgimento de mais praticantes na cidade, que pelo fato de serem iniciantes e não 

conhecerem os princípios de altruísmos e o caráter não competitivo do parkour findou 



se isolando dos traceur mais experientes. Com isso formaram outros grupos de Parkour 

em diversos bairros da cidade, dentre os quais: “Le Boys” no Ernesto Geisel, “Le 

Parkour Kamikaze” em Mangabeira, “Le Parkour Manaíra” em Manaíra, “Le Parkour 

Zona Sul” no José Américo e o grupo “Vírus” no Bairro dos Estados. No entanto, estes 

grupos não permaneceram por muito tempo por não enfrentar com profundidade o 

conhecimento sobre o Parkour. Desta feita, segundo os traceur, gerando entre eles 

rivalidades e rixas desnecessárias. Exceto, alguns praticantes que permaneceram 

passando a buscar novos entendimentos em relação a essa prática esportiva.  

Assim sendo, por volta de dois anos atrás, houve um consenso de todos os 

praticantes de Parkour da cidade e decidiram abolir a idéia de grupos isolados e todos 

aderiram a um único grupo, o Parkour João Pessoa. Porém ainda segundo Pedro 

Teixeira a dificuldade de formar um grupo forte ainda esta bastante presente. 

“Permanece a idéia de grupos isolados o que dificulta a organização e o fortalecimento 

do parkour em João Pessoa”, o comenta.      

 
3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

3.1 Planejamentos para as ações 

No primeiro mês de intervenção no projeto, o mês de junho, para com os 

objetivos e intencionalidades no trato com a prática corporal parkour teorizamos acerca 

da cultura corporal, enquanto guia das nossas ações e do próprio parkour enquanto 

elemento constitutivo desta. Após esse momento, a partir do mês de julho, 

restabelecemos o nosso contato com os traceur e concretizando nossas ações, seguindo 

um planejamento semanal para as reuniões pedagógicas, encontros e treinos com os 

traceur.  

Conforme nossas possibilidades, esses momentos aconteceram em duas etapas: a 

primeira etapa referia-se às reuniões pedagógicas que foram realizadas nas terças-feiras 

das 12h30min às 13h30min com prolongamentos eventuais até as 14h na sala de 

multmeios e em alguns momentos nas mesinhas e salas de aulas que compõe as 

instalações do DEF. Enquanto que a segunda etapa refere-se aos momentos dos treinos 

de parkour, sendo realizados todos os sábados, no turno matutino, indo das 8h ao meio 

dia, conforme detalhado anteriormente.  

  Pequenas modificações ocorreram quanto às reuniões das terças-feiras, que a 

partir do mês setembro, passaram a ser realizadas nas quintas-feiras permanecendo o 

mesmo horário. Em relação ao acompanhamento e aos treinos de parkour, 



principalmente na Praça da Paz, estivemos em tal ocasião durante três reuniões pelos 

motivos também já relatados anteriormente. Assim, notificando o total de encontros 

com os traceur, tivemos uma média de 27 reuniões pedagógicas e 23 treinos de parkour 

acompanhados ativamente durante estes seis meses. 

 
Quadro I: Equipe pedagógica do projeto. 
 
 

NOME Função no 
Projeto 

Identificação 
funcional 

Lotação Exigência para 
participar 

(estudantes) 

Fernando José de Paula Cunha Coordenador Professor Deptº 
Educação 

Física 

 

 

Lamarck Irineu de Andrade 
 

 

 

Bolsista 

 

Estudante 

 

Educação 
Física 

Que seja aluno 
matriculado no 

curso de Educação 
Física e esteja 

cursando do 2º ao 8º 
período 

Gilson Godeia da Silva 

Jacques de Lima Moreno 

 
João Ricardo Mesquita de Lima 

 
Lucas Henrique Fernandes 

 
 

 

 

 

Voluntários 

 

 

Estudantes 

 

Educação 
Física e 

áreas afins 

 

Que seja aluno 
matriculado no 

curso de Educação 
Física e áreas afins e 
esteja cursando do 

2º ao 8º período 

 
3.2 Parkour: um breve histórico 

O Parkour é uma prática corporal contemporânea com raízes antigas, 

popularizada a partir da década de oitenta em um subúrbio parisiense chamado Lisses, 

até então entendida e sistematizada como esporte por seus idealizadores e praticantes.  

Uma peça determinante para a sua construção foi o Método Natural 

desenvolvido por Georges Herbert tenente da marinha francesa que em suas viagens em 

navios à vela conheceu o mundo no início do século XX. Segundo Soares (2003, p. 25),  

 

“Sua observação rigorosa e seu olhar atento e curioso repousam 
sobre os seres humanos que vivem nessas terras distantes, geralmente 
colônias francesas, e detêm-se sobre a sua morfologia e sua 
gestualidade. Para ele, esses homens, mulheres e crianças que vê são 



“selvagens” ou “primitivos”, e ele encanta-se com a beleza, a força, 
a resistência e a agilidade corporais que possuem e expressam esses 
seres; julga seus gestos perfeitos, interessa-se pela sua forma de vida 
simples, pelos costumes e pelas qualidades viris e habilidades físicas 
que observa”. 
 

 
Foi quando em 1905 Herbert recebeu a missão de desenvolver e aplicar um 

programa de ensino de exercícios físicos na Escola de Fuzileiros Navais de Lorient. O 

programa que elabora e aplica já constitui as características básicas do que mais tarde 

viria a ser chamado de Methode Naturelle (Método Natural). Destaca Herbert apud 

Soares (2003),  

 

“Assim, a partir de uma acurada observação de todas as formas de 
atividades que fazem parte da educação natural do “primitivo”, 
Hébert deduz uma série de 10 grupos de exercícios: 1- marcha; 2- 
corrida; 3- salto; 4- quadrupedia; 5- trepar; 6- equilíbrio; 7- 
lançamentos; 8- transporte; 9- defesa; 10- natação. Para ele, esses 10 
gêneros de exercícios, ou “atos naturais”, podem ser utilizados em 
sua forma simples, ou seja, a execução deles mesmos ou, então, em 
combinações variadas entre si, acrescidas de atividades ligadas à 
vida prática e aos divertimentos”. 

 

Embora os fundadores do parkour nunca tenham vivenciado o Método Natural 

diretamente, eles sofreram forte influência do “parcours combattant” (percursos dos 

combatentes) uma disciplina militar de ultrapassagem de obstáculos que derivou do 

Método Natural. Tal disciplina militar era praticada com excelência por Raymond Belle, 

renomado bombeiro parisiense que passou seus conhecimentos sobre o Método Natural 

e o percursos dos combatentes para seus filhos Jean-François Belle e David Belle.  

Contudo a principal peça da história do Parkour foi David Belle que carrega uma 

herança familiar de conhecimentos em relação a artes marciais, ginástica, treinamento 

militar e uma educação moral firmada em princípios altruístas, utilizando do movimento 

como meio para se fortalecer e expressar a utilidade da sua força. Baseado no lema de 

autoria herberiana “Ser forte para ser útil”.  Assim a partir de uma brincadeira Belle e 

seus amigos simulavam percursos que eram percorridos de forma útil e rápida em meio 

urbano e natural. Essa prática foi sendo amadurecida e sistematizada por eles passando 

os movimentos básicos a receber nomes como “atterrissage” (aterrissagem); “roulade” 

(rolamento); “passemen”t (salto em geral); “saut de bras” (salto de braço); “saut de 

chat” (pulo do gato) “tic-tac” (usar força na mudança de direção). 



FIGURA 3: Traceurs caminhando sobre os muros 

Com isso Belle e seus amigos com o passar dos anos formaram um grupo 

denominado “Tracer Original” e também nomeou de parkour o que praticavam há 

certo tempo. Nome derivado da expressão “parcours combattant” (percursos dos 

combatentes). Neste caso o “s” foi retirado com intuito de enfatizar a fluência da 

palavra. Por outro lado o a letra “c” foi substituída pela letra “k” com o objetivo de 

diferenciar da palavra original. Há também comentários que essa substituição venha dar 

um sentido de vigor a palavra.  Comumente o nome dessa prática corporal é difundido 

mundialmente e no Brasil como “Le Parkour”. No entanto, a forma correta da grafia é 

“Parkour”, pois o “Le” nada mais é do que o artigo definido do vocabulário gramatical 

francês. Quanto ao termo correto para designar os praticantes do parkour é o “traceur”, 

termo originado da palavra do latim vulgar tractiare que significa “sem interrupção”. 

Segundo Eduardo Rodrigo Oliveira Rocha conhecido por Dudu “O fato é que grafias 

erradas para a palavra ‘traceur’ e o uso da expressão ‘le parkour’ tornou-se um ícone 

na identificação (e preconceito) de ‘modinhas’. São conceitos espalhados de boca em 

boca (no mundo real e virtual) que se alastram como fogo em palha”��

 Em linhas gerais o parkour passou a ser difundido por Belle mundialmente 

através de comerciais, filmes e vídeos na internet. Estando presente em vários países 

inclusive no Brasil onde já ocorreu até o 5º Encontro Brasileiro de Parkour realizado 

em Salvador entre os dias 11 e 12 de dezembro de 2009. 

 

3.3 Encontros pedagógicos: o trato com o conhecimento  

 

Tratar do 

conhecimento da Educação 

Física e do parkour a partir 

da abordagem teórico-

metodológica Crítico-

Superadora e estabelecer 

uma relação de proximidade 

entre ambos foi a nossa 

tarefa. O ponta pé inicial do 

nosso aprofundamento na 

nossa intervenção em 



FIGURA 4: Reunião pedagógica com os traceur 

questão deu-se com o seguinte questionamento: O caminhar é um ato natural? 

Questão essa que por um instante nos deixou estáticos e ao mesmo tempo curiosos. 

Gerando no decorrer dos nossos encontros momentos instigantes de debates, novos 

questionamentos, suposições e troca de saberes. Para uns inicialmente o andar era um 

ato natural. Para outros permanecia a dúvida. “Mas como natural? O homem já nasce 

sabendo caminhar? E se o homem nascesse no meio dos animais? Ele permaneceria 

com o mesmo comportamento animal? E por que o homem caminha?”.   

Dessas inquietações geradas começam a surgir as primeiras respostas com mais 

clareza, mais objetivas e dentro de um olhar pedagógico. Chegando as seguintes 

conclusões: “1º - O homem aprende a caminhar olhando para o outro. 2º - Assim como 

é verdade que se ele nascesse no meio dos animais iria se comportar como tal. 3º - O 

caminhar antes de tudo é um ato histórico e cultural que o homem estabelece com a 

natureza afim se satisfazer suas necessidades. Por último, 4º - A posição ereta foi uma 

conquista do homem na relação com a natureza e com os seus semelhantes ao longo 

dos tempos quando, por exemplo, ele se erguia para retirar frutos de uma arvore”. A 

respeito disto o COLETIVO DE AUTORES (1992, p. 38) nos afirma 

 

“A espécie humana não tinha, na época do homem primitivo, a 
postura corporal do homem contemporâneo. Aquele era quadrúpede e 
este é bípede. A transformação ocorreu ao longo da história da 
humanidade, como resultado da relação do homem com a natureza e 
com os outros homens. O ergue-se, lenta e gradualmente, até a 
posição ereta corresponde a uma resposta do homem aos desafios da 
natureza. Talvez necessitasse retirar os frutos da árvore para se 
alimentar, construir uma atividade corporal nova: ‘ficar de pé’”. 

 

Daí, prosseguimos as nossas reflexões levantando novos questionamentos desta 

vez na busca de compreender a relação 

que poderíamos estabelecer com os 

elementos da cultura corporal tais como 

a ginástica, o esporte, a luta com o 

parkour. “O que os aproximam? Quais 

as características em comum? É 

possível entender o sentido e o 

significado expressado nos movimentos 

do parkour sobre um olhar cultural e 



histórico? Como iremos tratar destas questões com os traceur do nosso ponto de vista 

teórico-metodológico sem desrespeitar o entendimento que eles têm sobre o parkour?” 

Essa foi podemos dizer a nossa principal tarefa, o nosso desafio maior. 

Assim em nossos encontros realizados na Praça da Paz com os traceur, além de 

reforçar as intenções do projeto, tratamos de tais questões paulatinamente. Numa das 

ocasiões Pedro Teixeira nos falara que nunca tinha pensando o movimentar-se humano 

pelo viés cultural. Seu entendimento naquele momento estava voltado mais para o lado 

biológico e fisiológico do movimento, ou seja, a funcionalidade e utilidade do 

movimento. Porém esse caráter utilitário aqui colocado por Teixeira tem um sentido 

positivo na filosofia do parkour, e isso pouco a pouco fomos compreendendo. Mas 

numa outra perspectiva paradigmática de objeto de estudo para a Educação Física esse 

conhecimento se caracteriza como o estudo do desenvolvimento da aptidão física do 

homem. Que segundo o COLETIVO DE AUTORES (1992, p. 36), essa abordagem 

teórico-metodológica 

 

“Apóia-se nos fundamentos sociológicos, filosóficos, antropológicos, 
psicológicos e, enfaticamente, nos biológicos para educar o homem 
forte, ágil, apto, empreendedor, que disputa uma situação social 
privilegiada na sociedade competitiva de livre concorrência: a 
capitalista. Procura através da educação, adaptar o homem à 
sociedade, alienando-o da sua condição de sujeito histórico, capaz de 
influir na transformação da mesma. Recorre à filosofia liberal para a 
formação do caráter do indivíduo, valorizando a obediência, o 
respeito às normas e à hierarquia. Apóia-se na pedagogia tradicional 
influenciada pela tendência biologicista para adestrá-lo. Essas 
concepções e fundamentos informam um dado tratamento do 
conhecimento.” 

 

Por um lado esse entendimento de Teixeira e dos demais traceur do ponto de 

vista biológico e fisiológico da expressão corporal humana é decorrente da influência 

dos padrões de pensamentos de uma determinada classe social detentora do poder 

político, econômico e ideológico onde 

 

“Sua luta é pela manutenção do status quo. Não pretende transformar 

a sociedade brasileira, nem abrir mão de seus privilégios enquanto 

classe social. Para isso, desenvolve determinadas formas de 

consciência social (ideologia), que veicula seus interesses, seus 

valores, sua ética e sua moral como universais, inerentes a qualquer 

indivíduo, independente da sua origem ou posição de classe social. 



Ela detém a direção da sociedade: a direção política, intelectual e 

moral. A essa direção Gramsci denomina de ‘hegemonia’” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 24).                                    

 

Somos sujeitos biológicos, fisiológicos, no entanto, não somos apenas isso. O 

ato de correr e saltar são aprendidos. Trata-se de um processo histórico e de um 

conhecimento produzido historicamente pelo homem. Perante as reuniões pedagógicas e 

nos encontros com os traceur procuramos amadurecer e deixar claro esse 

posicionamento. 

Lentamente ao aproximar nosso entendimento e interpretações do parkour pelo 

olhar da cultura corporal começamos a estabelecer relações dessa prática corporal com 

os elementos constitutivos daquela, tais como: o esporte, a ginástica ou como uma 

atividade lúdica onde o lazer era predominante.   

Analisando enfaticamente o Parkour sobre a temática do esporte levantamos 

dois questionamentos norteadores para esse ponto: Primeira “O que caracteriza o 

esporte?”. E segunda “A forma como os traceur praticam o parkour atribui a este um 

caráter esportivo?”. Quanto ao primeiro questionamento destacamos que o esporte foi 

criado para fins socializantes e de lazer. Todavia ele vem sofrendo constantes 

modificações pela sociedade que o cria e o recria ao logo de sua história. Essa prática 

corporal se caracteriza apresentando principalmente elementos como a competição, 

institucionalização e enquanto organização social. Segundo o COLETIVO DE 

AUTORES (1992, p. 70),  

 

“O esporte, como prática social que institucionaliza temas 

lúdicos da cultura corporal, se projeta numa dimensão 

complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e 

significados da sociedade que o cria e o pratica.”  

 

Ou seja, como uma produção histórico-cultural, o esporte subordina-se aos códigos e 

significados que lhe projeta a sociedade capitalista.  

Ainda segundo o COLETIVO DE AURORES (1992, p. 70), 

 

“As características com que se reveste - exigência de um máximo 
rendimento atlético, norma de comparação do rendimento que 
idealiza o princípio de sobrepujar, regulamentação rígida (aceita no 



nível da competição máxima, as olimpíadas) e racionalização dos 
meios e técnicas - revelam que o processo educativo por ele 
provocado reproduz, inevitavelmente, as desigualdades sociais. Por 
essa razão, pode ser considerado uma forma de controle social, pela 
adaptação do praticante aos valores e normas dominantes defendidos 
para a ‘funcionalidade’ e desenvolvimento da sociedade”. 

 

Quanto ao segundo questionamento, passamos a observar que algumas 

características comumente são encontradas em ambos. Como a superação de obstáculos 

que põe os traceur numa situação de medo e desafio. Convidando-os a uma possível 

superação. Não percebíamos também o quanto os obstáculos estabeleciam uma relação 

diretamente de intimidade e de confronto com o traceur. Para David Belle essa relação 

acontece “No confronto entre você e o obstáculo. Você contra si mesmo”. Estando está 

idéia bastante presente no pensamento dos praticantes de parkour. 

 Portanto, concluímos que tanto o parkour quanto o esporte apresentam 

características em comum. Como, por exemplo, o próprio caráter institucional do 

parkour que aqui no Brasil vem sendo representado pela Associação Brasileira de 

Parkour - ABPK. Criada com a intenção de preservar a difusão da história, dos 

princípios, da filosofia, ou seja, a essência do parkour enquanto filosofia de vida.       

 Por outro lado, passamos a relacionar o parkour aos elementos que constituem 

os fundamentos da ginástica, tais como: saltar, equilibrar, rolar/girar, trepar e 

balançar/embalar, além de ser uma prática com características prazerosas. Assim, 

notamos que havia a utilização desses mesmos fundamentos pelos traceur que de forma 

suave e dinâmica contornava e desafiava os limites encontrados na natureza e na 

arquitetura urbana. De certo modo foi aí que começamos a perceber a forte influência 

dos exercícios gymnicos e dos princípios e concepções filosóficas no papel da formação 

do sujeito humano e que influenciaram e marcam diretamente a origem e trajetória do 

parkour. Isso nos fez retornar um pouco na história da antiguidade clássica da nossa 

sociedade ocidental em que os gregos diziam que para o homem ser completo era 

necessário ele saber de filosofia, matemática e praticar exercícios ginásticos. Ou seja, 

para os gregos a ginástica significava “A arte de exercitar o corpo nu”. Não obstante o 

parkour carrega consigo parte desses elementos e princípios que são os seus pilares de 

sustentação por trás da sua idéia.  Essa forma de exercitar-se corporalmente, conforme 

relatam os traceur, demonstra uma constante busca por sua evolução, para tornar-se um 

sujeito individualmente forte para ser capaz de ajudar seu próximo numa determinada 



situação de perigo. Estando sempre orientado por seus princípios de “liberdade”, 

"utilidade” e “longevidade”, como afirmam eles “Ser e durar”.    

O terceiro e último ponto ao relacionarmos o parkour a uma atividade lúdica 

onde o lazer era predominante entre os traceur, aparentemente foi o que nos pareceu 

num primeiro momento, mas logo esclarecemos nossas dúvidas quanto a isto, 

superamos essa possibilidade. Vimos que o parkour ia além. E foi através do diálogo e 

praticando o parkour com os traceur que descobrimos que “só vamos entendê-lo 

praticando-o”.      

Em síntese sendo o Método Natural um dos pilares da construção do parkour 

contemporaneamente podemos afirmar que a prática do parkour se trata de uma 

especialização do método de ginástica criado por Herbert. David Belle sendo praticante 

em sua infância e adolescência adaptou a idéia de transposição de obstáculos do 

“parcours combattant” para o meio urbano. Com isso podemos afirmar que o parkour 

possui suas características, filosofia e princípios próprios. Que dentro da perspectiva da 

Cultura Corporal a princípio tratamos o parkour, o esporte e a ginástica como temáticas 

antagônicas. Porém em alguns pontos suas características se assemelham.         

 
3.3.1 Parkour: alvo da espetacularização do capital 

O processo de mercadorização das manifestações culturais vem provocando uma 

descaracterização e uma ruptura de valores e princípios nas práticas corporais 

pervertendo o seu real sentido e significado. Diante disso durante os nossos encontros e 

treinos levantamos alguns pontos geradores de bons debates e inquietações como: “A 

mídia como meio de difusão do parkour; Mestres e/ou instrutores conhecedores do 

parkour; Os praticantes que distorcem a essência do parkour; A participação ou não 

em uma matéria televisiva; Eventos esportivos”.   

“A mídia como meio de difusão do parkour” nos levou a um duplo ponto de 

vista: o seu lado positivo e o seu lado negativo na sua forma de promover a informação. 

Quanto ao seu lado positivo a difusão do parkour mundialmente pela internet 

proporcionou sua globalização chegando esse conhecimento através de vídeos, artigos, 

filmes, programas e propagandas de televisão entre outros meios como também a 

facilidade na comunicação entre os traceur. Por outro lado a popularização do parkour 

proporcionou aquilo que consideramos negativo o seu processo de mercadorização e 

influência das grandes empresas de publicidade e marcas esportivas na confecção e 



criação de tênis, camisetas, calças e outros produtos específicos simplificando essa 

manifestação cultural como simples objeto que agrega valor e troca.  

“Os mestres ou instrutores do parkour” foi outro ponto indagado em nossas 

discussões. Quanto a isto foram levantados os seguintes questionamentos: “Existem 

mestres ou instrutores para ensinar o parkour”? “Eles são remunerados”? “Há 

controvérsias quanto a esses dois pontos?” Segundo relatos dos traceur Dudu, Jacques, 

Pedro, Renato e Neto, em João Pessoa, não se fazem presente a figura do mestre ou do 

instrutor especialista no parkour. O que há são traceur mais experientes com um grau de 

profundidade sobre o parkour e que procuram preservar seus princípios e a sua essência 

desde as suas raízes. Segundo eles o processo pedagógico para o ensino do parkour 

acontece coletivamente, um vai aprendendo com o outro na prática. “O massa do 

parkour é isso! Cada pessoa que chega vê e faz um movimento que surpreende na 

forma de execução!”. Comentou o traceur Jacques durante um dos treinos na UFPB. 

 Ainda eles relatam que para um contexto nacional o que há são grupos de 

traceur com mais de cinco anos de experiência que discutem, elaboram e sistematizam 

treinos para o parkour. Alguns vão para a Europa, fazer cursos chamados de ADAPT 

com a intenção de se tornarem os especialistas na área ou aprofundar seus 

conhecimentos. Com isso percebemos que começa a surgir a figura do habilitado, ou 

apto a ensinar o parkour. Quanto à remuneração do mestre ou do instrutor foi outra 

questão vista com um olhar preocupante para o grupo Jamparkour. Alguns deles 

afirmam que “O parkour não se compra e vende. Não é como uma mercadoria ou 

moeda de troca. Parkour é uma filosofia de vida”. Por outro lado levantávamos outros 

elementos que estavam relacionados à necessidade de sobrevivência do possível mestre 

ou instrutor que poderia vê o parkour enquanto trabalho, meio de ganhar a vida. 

Chegamos até a comparar, por exemplo, aos mestres de capoeira e luta. Que através 

dessas manifestações culturais retiram seu sustento. E o próprio Belle enquanto sujeito 

protagonista da história do parkour entra nesse mundo do trabalho. Na lógica do capital 

organizar a vida. 

 Aqui entrou uma questão central que se trata do nosso repudio diante dos 

ataques do Conselho Federal e Regional de Educação Física aos trabalhadores das 

manifestações culturais. Que utilizando da sua máquina corporativista exige e aplica 

cursos de provisionado aos mestres dessas manifestações culturais que ao finalizarem 

esses cursos passam a receber uma carteirinha como forma de legalizar e habilitar o 

profissional, podendo-o desta forma atuar legitimamente em suas profissões. Ou seja, o 



mestre em capoeira, em luta só terá o direito de ministrar suas aulas se tiver feito esse 

curso de provisionado e se for filiado ao CONFEF/CREF. Já pensou se isso vier 

acontecer também com o parkour? É esse tipo de política que negamos e devemos 

juntos combater.  

Quanto à temática referente aos “Praticantes que distorcem a essência do 

parkour”, primeiramente vamos esclarecer dois pontos: treino de parkour e o treino 

para o parkour. Em seguida adentraremos nas questões que pautamos.   

Segundo os traceur o treino de parkour consiste em executar atividades corporais 

simulando uma possível situação real onde as habilidades e sua criatividade será 

colocada em prática, por exemplo, numa perseguição. Já o treino para o parkour se 

refere às atividades pré-determinadas onde o traceur sabe quais serão os percursos e os 

movimentos a serem utilizados assim como simulando uma possível situação real. 

O surgimento de outras práticas originadas da idéia do parkour referente ao tipo 

e finalidade segundo os traceur há um equivoco no entendimento em saber diferenciar 

uma prática da outra. No caso do freerunning os praticantes prezam pela estética do 

movimento executando saltos acrobáticos. Fugindo totalmente da essência do parkour.  

Que para David Belle “trata-se de movimentos completamente inúteis não tendo um 

objetivo útil”. Ainda segundo os praticantes, “é desta forma que os meios de 

comunicação se aproximam de determinados grupos que prezam por acrobacias 

divulgando algo que dizem ser parkour, mas que não o é”. É isso que geralmente a 

mídia quer divulgar movimentos espetaculares com a intenção de chamar a atenção do 

público, vender as melhores imagens terminando por passar uma idéia pervertida do 

parkour.  

“A participação ou não em matérias televisivas” foi outro ponto gerador de boas 

discussões tanto nas reuniões pedagógicas quanto nos treinos. Isso porque o grupo havia 

recebido um convite para fazer uma matéria sobre o parkour. Inicialmente os traceur 

enfrentavam esse ponto com certa resistência. Pois para uns o grupo não deveria 

participar por não confiarem na televisão. O receio de a reportagem focalizar apenas nos 

movimentos e dar um caráter espetacular era preocupante. Para outros não, achavam 

que o grupo deveria sim participar contanto que a reportagem tratasse a matéria com 

seriedade. Respeitando os princípios que o grupo acredita e defende sobre o parkour. A 

idéia foi sendo amadurecida até que o grupo decidiu topar e em qualquer momento 

poder realizar. 



Por fim o último ponto abordado tratou-se de “Eventos Esportivos”. Onde o 

Grupo Jamparkour recebeu uma proposta (ANEXO C) para participar de um evento 

denominado “Extremo Exporte” que aconteceu este ano aqui em João Pessoa no dia 7 

de novembro na Praça Lauro Wanderley localizada no Bairro Funcionários 1. Evento 

esse que foi realizado pela Central Única das Favelas - CUFA em parceria com a Tribo 

Éthnos, tendo como objetivo central desenvolver várias atividades esportivas 

simultaneamente em um único dia agregando praticantes de diferentes esportes urbanos 

radicais com a finalidade, segundo a proposta, possibilitar uma integração aos 

praticantes, estimular o conhecimento e participação da comunidade.  

Outros eventos que discutimos foram as mega produções para o esporte, por 

exemplo, as olimpíadas. Onde o Estado através de recursos públicos aplica um forte 

investimento financeiro nessas mega produções, as quais possibilitam a participação de 

seletos grupos de atletas assim como os investimentos na parte de infra-estrutura e/ou 

instalações - campos de futebol, ginásios, piscinas, vilas olímpicas, por exemplo, que ao 

final das competições são privatizados impedindo desta forma uma maior participação e 

acesso de todos. Para Santos Júnior et al. (2009, p.34) 

 

“Conforme posição da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) expressa no Relatório 
Delors depois de demarcar, com insuspeitíssima clareza, que no 
século XXI a humanidade ficaria exposta ao imponderável, aponta 
uma ‘nova missão’ para a educação: de preparar a próxima geração 
para conviver com as incertezas, com os riscos e com o inesperado”.  
 

Ainda destaca Santos Júnior et al. (2009, p.36) que, 

 

“A Educação Física nesse contexto torna-se, cada vez mais, artigo de 
luxo e distinção de classe, materializada nas condições de acesso aos 
bens da cultura corporal. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2003) mais da metade de nossas 
crianças e jovens não tem acesso à cultura corporal de forma 
sistemática. Faltam espaços públicos adequados, faltam recursos 
humanos qualificados, materiais, equipamentos, para absorver a 
demanda nas escolas do campo e da cidade”.  
    



FIGURA 5: Participação dos traceur Jacques (membro do 
projeto) e Rafael no evento Extremo Exporte  

Diante disso discutimos brevemente, porém não aprofundamos, mas com a 

intenção de estabelecer a crítica apenas levantamos alguns questionamentos e 

afirmações sobre “O esporte enquanto processo de mercadorização que deixa o homem 

alienado” e “O esporte enquanto prática emancipadora”. Pautamos também quanto a 

“Nossa participação ou não no Viradão Esportivo”. Que neste caso decidimos 

participar, porém com a intenção de divulgar nossos princípios e provocar o debate de 

uma política para o esporte séria 

de caráter universal, autônoma, 

contínua e permanente para a 

cidade. Pois a partir da 

perspectiva que estudamos 

entendemos que esses eventos, 

principalmente os “Viradões 

Esportivos” tratam de um tipo de 

política pública para o esporte e 

lazer de caráter pontual sem 

nenhum interesse em apontar 

soluções para os problemas e as 

contradições postas e impostas 

existentes na nossa sociedade.  

Portanto prezamos pela idéia de um trabalho contínuo, sistemático e organizado 

com os elementos da cultura corporal. Rompendo com certos valores sociais sabendo 

que temos possibilidades de criar novas regras. Assim como romper com a lógica 

formal e materializar a lógica dialética numa perspectiva de superarmos esse modelo de 

sociedade em que vivemos onde há exploração do homem pelo homem e propormos 

outro modelo de sociedade para além do capital.    

 

3.3.2Parkour: outro olhar para a competição 

Rompendo com a lógica da competição esportivizada hegemonicamente onde o 

ganhar tem mais valor, no parkour não há competição. Segundo os traceur no parkour 

você compete contra você mesmo. O confronto estabelecido consigo mesmo é pelo 

autocontrole do seu próprio corpo. Afirmam também que, 

 



FIGURA 6: Traceur estabilizando em cima do muro após o 
salto de precisão. 

“O Parkour se baseia na superação de limites, depois de um bom 
tempo treinando, você consegue coisas que antes achava impossível. 
O Parkour também é a liberdade, você aprende a interagir com o 
ambiente, e você se torna livre. É como se seu corpo estivesse ficado 
sempre no piloto automático, aí você descobre pela primeira vez que 
é capaz de controlá-lo”  

 

Quando questionado se 

entre os traceur uns se acham 

melhores do que o outro Jacques 

Moreno nos respondeu: “Não 

achamos ninguém melhor que 

ninguém. O que há é o respeito aos 

mais experientes. Não vamos 

competir uns com os outros por 

achar que tal execução para 

superar um determinado obstáculo 

foi melhor que a do outro. Parkour não é isso”.  

Para eles treinar parkour se trata de um treino coletivo, “Treinar sozinho é muito 

morgado” os comentam. Ainda destacam o respeito ao ideário pregado pelos princípios 

como este, por exemplo, “Comecemos juntos. E terminemos juntos”. Significando que 

o treino só inicia quando todos estão presentes e só acaba quando todos param. “Até 

mesmo quando um dos traceur não está bem ou com algum problema o treino fica 

diferente” completam. Contudo a não competição, asseguram eles, “contribui para o 

princípio de durar respeitando os limites do corpo prezando por sua longevidade”.  

Portanto os próprios traceur demonstraram bem esse ato de companheirismo, de 

rompimento com a lógica competitiva, do melhor, do mais forte, do mais veloz, tão 

impreguinada nos esportes e na própria forma de viver na nossa sociedade 

contemporânea.   

3.3.3Traceurs: alvo de preconceitos 

Ao longo desses seis meses um caso curioso nos chamou atenção, porém que é 

tido como “O Calcanhar de Aqueles” na imagem do traceur pessoense. São os 

preconceitos e problemas enfrentados principalmente com os guardas que fazem a 

segurança dos espaços públicos e com a própria sociedade em geral que os tratam como 

vândalos, trombadinhas, macacos que ficam por ai saltando muros e escalando paredes.  



Um caso específico trata-se dos guardas do Espaço Cultural. Que segundo Pedro 

Teixeira esse é um problema antigo que enfrentam. Ele relata que os guardas impedem 

deles treinarem por lá, pois são acusados de estarem danificando o patrimônio público. 

São apelidados de marmotas, macacos, trombadinhas. Já tentaram dialogar com eles, 

porem nada foi resolvido. O que fizeram foi se afastar de lá para evitar mais transtornos. 

Geralmente procuram agir desta forma em outras situações no máximo tentam explicar 

para as pessoas que demonstram interesse e curiosidade naquilo que elas vêem. “Claro 

que sempre mantendo o respeito”, afirmam.  Para Neto “Seria um grande salto que 

daria o parkour pessoense se superasse esses preconceitos” conclui ele. 

 
4 AVALIAÇÃO 

4.1Sentido, significado e formas avaliativas 

Ao longo do desenvolvimento das nossas ações no projeto consideramos a 

perspectiva dialógica, comunicativa e interativa como ferramentas avaliativas e 

norteadoras. Que para o COLETIVO DE ALTORES (1992, p. 104) essas perspectivas 

permitem  

“aos envolvidos no processo de avaliação participarem dos rumos da 
mesma em diferentes instâncias e níveis de possibilidades, 
significando isto o decidir em conjunto, cada qual assumindo 
responsabilidades na perspectiva da avaliação participativa”. 

 
Portanto, o seu sentido é de fazer com que ela sirva de referência para a análise 

da aproximação ou do distanciamento dos objetivos e metas traçados pelo referido 

projeto. 

Assim como formas de avaliação desse processo foram utilizados, de forma 

contínua, os seguintes instrumentos: entrevistas com questionários abertos, discussões 

sobre as temáticas levantadas, seminário interativo, filmes e criação de vídeos.  

 

4.2Avaliação pelos traceur 

Pouco antes de finalizarmos as atividades do PROBEX 2009 durante uma roda 

de conversa com os traceur na Praça da Paz propusemos para eles um momento 

avaliativo do projeto. Foi sugerido que eles fizessem individualmente um pequeno 

relato seguindo as seguintes questões norteadoras: Primeira “Qual a importância que 

teve o projeto para eles durante esses seis meses em que nos aproximamos?”. Segunda 

“O que significou essa aproximação?”. Desde já deixando bem claro o caráter não 

obrigatório da atividade e que eles ou elas ficassem a vontade para levantar críticas e/ou 



sugerir novas propostas para o trabalho. Não demorou muito e logo surgiram as 

primeiras contribuições, as quais seguem ao final em anexo (ANEXO D). 

4.3Avaliação dos projetos do CCS 

Com a intenção de discutir a importância do papel da Extensão Universitária foi 

realizada no dia 16 de outubro de 2009 a I Oficina dos Projetos de Extensão do 

Centro de Ciências da Saúde - CCS/UFPB. Estivemos presentes e na ocasião foram 

levantadas e discutidas brevemente questões centrais tais como: “A importância de 

aproximar teoria e prática”; “Metas para criação de programas desde que eles se 

conheçam”; O tipo de público que os projetos estão atingindo, pois os dados sobre eles 

são importantes para conseguir alocar recursos para os projetos”; dentre outras 

questões.  

Por último foram organizados grupos constituídos de estudantes extensionistas e 

professores que coordenam seus respectivos projetos. Esse momento teve a finalidade 

de promover a socialização e tomada de conhecimento daquilo que desenvolve cada 

projeto de extensão nos seus variados campos de intervenção. Assim como foi relatado 

um pouco das vivências e parcialmente destacado as formas de avaliação de cada uma 

dessas linhas de trabalho.     

 

4.4Avaliação interna pelos membros do projeto  

Encerramos nossas atividades fazendo uma avaliação geral (alguns membros 

fizeram individual - ANEXO E) do que foi esses seis meses de intervenção no trato com 

o conhecimento com prática corporal parkour. Consideramos esse momento 

fundamental para refletirmos nossas ações, apontar nossos acertos, corrigirmos nossos 

erros e equívocos para em seguida poder avançar e assumir novos compromissos. 

No nosso entendimento o projeto superou suas expectativas nesses primeiros 

contatos realizados com os praticantes de parkour. Essa tomada de conhecimento do que 

é mesmo o parkour enquanto prática corporal urbana, qual o seu sentido e significado, 

onde surgiu e como surgiu, como chegou a João Pessoa, quem o pratica, onde é 

praticado, quais as problemáticas existentes e qual o seu significado social. Foram 

metas que conseguimos fixar um marco inicial para posteriormente dar continuidade e 

aprofundarmos esse conhecimento.  

 Entretanto para atingir tais objetivos tivemos, por exemplo, que superar, pode-

se dizer assim, a nossa maior dificuldade, que foi nos aproximarmos dos traceur. Pois 

não queríamos transmitir uma imagem para eles de um grupo que estava ali naquele 



momento com a intenção de se apropriar do conhecimento e por isso ficar. Nossa tarefa 

era sim conhecer e tratar com profundidade o conhecimento do parkour sobre a nossa 

perspectiva de entendimento e ao mesmo tempo respeitando a compreensão tida pelos 

traceur.  

Por fim, aqui estamos, finalizamos essa etapa sugerindo para a próxima versão 

do projeto os seguintes pontos: reforçar a comunicação com os seguranças do campus, 

com a intenção de evitar novos constrangimentos; conhecer outras práticas urbanas, 

formar grupos de extensionistas dentro do projeto e dividi-los possibilitando desta 

maneira uns continuar o trabalho com o parkour e os outros para conhecer novas 

práticas urbanas; aproximar os traceur ao Curso de Educação Física da UFPB com a 

intenção de proporcionar momentos de vivência e troca de saberes com os estudantes e 

professores. Assim possibilitando a construção de um espaço integrativo, participativo e 

comprometido com o conhecimento da cultura corporal. E por último sistematizar 

pedagogicamente o ensino do parkour conectada a esta perspectiva. 

 

5 RESULTADOS 

A fim de estabelecer uma relação de compromisso entre universidade e 

comunidade, pela apresentação de uma proposta pedagógica clara de ação e interesse 

voltado para a emancipação da classe trabalhadora, o projeto Esportes Urbanos em João 

Pessoa apresentou como resultado das suas ações propositivas: 

• Estabelecimento de uma relação de camaradagem com os traceur comprometida 

com o conhecimento da cultura corporal e em especial com o parkour; 

• Possibilitado a abertura de espaços para socializar, debater e aprofundar o 

parkour no âmbito do curso de Educação Física e áreas afins; 

• A conquista das imediações e estruturas oferecidas pelo Campus-I da UFPB para 

a realização dos treinos de parkour e para o parkour; 

• Possibilitado aos praticantes de parkour um entendimento desta prática a partir 

do olhar da cultura corporal; 

• Proporcionado aos extensionistas atuarem em um contexto de produção do 

conhecimento vinculado a extensão, sendo este indissociado ao ensino e a pesquisa; 

• Participação no XI ENCONTRO DE EXTENSÃO - PROBEX e XII 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA ocorridos nos dias 2, 3 e 4 de dezembro 

de 2009 na UFPB/CAMPUS-I, apresentando um resumo científico em forma de pôster.  



• Participação no “Viradão Esportivo”.  

• Possibilitado a articulação e integração entre todos os praticantes de parkour de 

João Pessoa; 

• Possibilitado aos membros do projeto o envolvimento e apoio na construção do 

Encontro Paraibano de Parkour que se realizará nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2010. 

    

5.1 Descrições da produção científica a partir do projeto  

O projeto “Esportes Urbanos em João Pessoa”, proporcionou durante o seu 

transcorrer, a possibilidade da construção do conhecimento a partir da produção de um 

resumo científico intitulado “PARKOUR E CULTURA CORPORAL: ELEMENTOS 

DE APROXIMAÇÃO (ANEXO E)”. Essa produção teve como objetivo conhecer e 

aprofundar os conhecimentos sobre a prática corporal urbana parkour. Tal produção foi 

apresenta em forma de pôster no XI ENCONTRO DE EXTENSÃO - PROBEX e XII 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA ocorridos nos dias 2, 3 e 4 de dezembro 

de 2009 na UFPB/CAMPUS-I.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das condições objetivas que nos deparamos para executar a nossa 

proposta de trabalho oportunizada pelo projeto Esportes Urbanos em João Pessoa, em 

especial o trato com o conhecimento da prática corporal parkour consideramos como 

um passo fundamental dado na perspectiva de ter possibilitado novos espaços de 

discussão e sistematização dos elementos que constituem a cultura corporal. Pontuando 

temáticas e levantando questões centrais que envolveram o parkour e os esportes 

urbanos de forma geral. Algumas questões foram superadas pelos grupos envolvidos, 

outras ainda perduram longos debates. Na certeza de um trabalho sistemático que 

fortaleça a auto organização dos grupos envolvidos na permanente luta pela defesa de 

uma política pública de esporte e lazer séria de caráter universal e contínua para a 

cidade de João Pessoa.   

Tudo isso só foi possível em tão pouco tempo pela dedicação, seriedade e 

comprometimento de todos os extensionistas que se envolveram com o projeto e 

principalmente os praticantes de parkour, em especial do grupo Jamparkour e todos os 

traceur que se envolveram e que prezam por um parkour sério, os quais constituem o 

parkour pessoense. Somos muito gratos a todos pela camaradagem e confiança 



estabelecida em ambas as partes. Finalizo com um dos princípios que presa o parkour e 

que nós membros do projeto aprendemos com eles “COMECEMOS JUNTOS. E 

TERMINEMOS JUNTOS”.  
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ANEXO A 

 MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TRACERS 
VIRTUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA 
GRUPO LEPELPARAÍBA - LINHA DE ESTUDO E PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA & ESPORTE E LAZER DA PARAÍBA 
PROJETO: PROBEX/2009 - ESPORTES URBANOS EM JOÃO PESSOA 

PROFESSOR COORDENADOR: FENANDO CUNHA 
ESTUDANTES EXTENSIONISTAS: LAMARCK IRINEU, LUCAS, GILSON, 

JOÃO RICARDO, JAQUES MORENO 
 
AS QUESTÕES QUE SEGUEM CONSTARÃO COMO UM REGISTRO 
HISTÓRICO DOS PRATICANTES DE PARKOUR EM JOÃO PESSOA 
PARAÍBA. 
 
1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 

 
R.: 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa? 
      
 R.:        
  
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R.: 
 
 
 
 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
R.: 
 
 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R.: 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TRACEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AS QUESTÕES QUE SEGUEM CONSTARÃO COMO UM REGISTRO 
HISTÓRICO DOS PRATICANTES DE PARKOUR EM JOÃO PESSOA 
PARAÍBA.�
�

1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa?  
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa?�
�

�

��������	��
�����	����

�

1- Qual o seu nome completo? Idade. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 

R= Renatto Regis de Brito,16 anos, Masculino. 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa? 
 
R= Miramar. 
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R= Conheci através de vídeos na internet, e treino desde 15 de novembro do ano 
passado. 
 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
R= Simplesmente porque eu gosto. 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R= O mesmo que em outros estados, não é só a estrutura da cidade que condiciona 
seu�������	���
���������
����
1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 
R= Racir tavares de Medeiros da Fonseca Ouriques.  Masculino 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa? 
 
R= Moro em Cabedelo/Intermares. 
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R= Não me lembro muito bem, mas acho que foi em algum vídeo no youtube. 
Sou um tracer a 1 ano. 



 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
R= Apenas porque eu gosto. 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R= Designar uma pessoa que treina parkour na cidade de João Pessoa. 
(a pergunta 5 é um tanto estranha.) 
 

�

�

1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 
R= Pedro Teixeira de Araújo, 19 anos, Masculino. 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa? 
 
R= Brisamar. 
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R= Eu conheci através de amigos e por vídeos na internet, isso há mais ou menos 
uns 3 anos ou algo do tipo. Não sei a data ao certo. 
 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
R= Eu possuo interesses, e um deles é o condicionamento que o Parkour 
claramente "dá" ao praticante. Não só isso, como desenvolver a própria 
mentalidade que o Parkour fomenta dentre outros motivos afins. 
Agora, tipo, a pergunta é quais os meus interesses, ou o porquê eu treino? 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R= Não entendi a pergunta, mas com base naquilo que eu pude captar: 
Pra mim ser um tracer em JP é a mesma coisa que ser em qualquer outro lugar; 
como disse Renatto, dependerá somente de você mesmo, e não da estrutura que o 
lugar possui.  
No entanto, acredito que a nossa situação esteja -- em termos de estrutura -- melhor 
do que em vários outros lugares, principalmente devido a nossa organização e a 
como a nossa relação com o PROBEX se deu. 

�

�

1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 
R=Robson Eduardo José Fernandes da Costa Lima,16 anos,Masculino 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa? 
 
R= Castelo Branco 
 



3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R= Através de vídeos e com um colega [Reid],desde do dia 16 de Dezembro no fim 
de 2007 
 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
R= Eu gosto do Parkour 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R= Acho q pelos treinos bem localizados e pelo respeito q nós temos com a 
sociedade 
 
 
1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 
R= Felipe Sérgio de Aquino Golzio 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa? 
 
R= Mangabeira I 
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R=  02/02/06 Farei 4 anos. *-*  
 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
R=Pega as muiézinha. '-' E ficar gostoso claro. 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R=Um traceur pessoense. 

 
 

1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 
R= Matheus Silva de Oliveira. 15 anos .masculino 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa? 
 
R= Bancários 
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R= Conheci o parkour primeiramente a partir de amigos que já praticavam e 
também a partir de vídeos e reportagens, depois conheci pessoa que praticavam e 
comecei. 
Pratico parkour desde janeiro de 2007.em 2010 fará 3 anos. 



 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
R= O parkour é uma atividade que treina a mente e o corpo,alem de ser uma 
atividade útil em certas circunstancias. 
 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R= E meio difícil devido aos olhares lançados pelas pessoas por ser uma atividade 
ainda pouco reconhecida. 
 
1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino (x ) Feminino ( ). 
 
R= Klerton Andrade Freitas de Amorim. 16 Anos . Masculino 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa? 
 
R= Mangabeira II 
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
R= Conheci o parkour primeiramente a partir de amigos que ja 
praticavam!Comecei a treinar Janeiro de 2007, completando 3 anos em 2010! 
 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
R= Porque eu gosto!Gosto!Gosto!Gosto e Gosto!!! Sem explicações!!! 
 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
R= É ser um traceur numa cidade sem estrutura para o uso da Arte do Parkour!E 
sem apoio da sociedade ao TODO! 

 
 
 

1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 
R= Jefferson do Nascimento Soares, 16 anos , Masculino. 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa?  
 
R= Mangabeia VII 
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R= Conheci atraves de amigos em julho de 2008 (1 ano e 4 meses). 
  
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
R= Treino porque eu gosto e meu interesse é melhorar meu condicionamento fisico  
e mental atraves do parkour. 
 



5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R= É o mesmo das outras cidades, mais aqui em jampa tem um estrutura excelente 
para treinar, tenho orgulho em dizer ''sou um tracer de Joao Pessoa''. 
 Ta ai meus dados espero que tenha ajudado. 
 
 
1- Qual o seu nome completo? Idade___. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ). 
 
R= Jacques de Lima Moreno , 18 , Masculino 
 
2- Em que bairro você reside em João Pessoa?  
 
R= José Américo 
 
3- Como você conheceu o Parkour e há quanto tempo você é um tracer? 
 
R= Conheci o Parkour através de amigos e tenho três anos de treino. 
 
4- Qual o seu interesse em praticar o Parkour? 
 
R= Evoluir e disseminar o Parkour de uma forma correta. 
 
5-O que é ser um tracer em João Pessoa? 
 
R= Um Tracer como qualquer outro. Mas sendo que com algumas particularidades. 
Temos amplas possibilidades de locais de treino e contamos com algumas parcerias 
que só tem a somar com o Parkour pessoense, como o PROBEX e nosso amigo 
Vant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

PROPOSTA ENCAMINHADA AOS GRUPOS PARA PARTICIPAR NO 

EVENTO EXTREMO EXPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Encontro de esportes urbanos radicais 
          Com o crescimento dos esportes urbanos radicais, surgimento de novas 
modalidades de competição e aparecimento de novos tipos de esportes (como Le 
Parkour, Basquete de Rua, Skate, entre outros) em todo mundo, que vem conquistando 
jovens de várias classes sociais provenientes de vários bairros e localidades das cidades, 
seja nas capitais ou em cidades do interior, o evento Extremo Esporte visa à integração 
deste segmento esportivo com o objetivo de estimular a prática, o conhecimento e a 
participação efetiva dos praticantes, a família e a sociedade. 
          Sendo assim a Cufa-PB e o Coletivo Tribo Éthnos se uniram para convocar os 
praticantes destes esportes em uma ação conjunta que acontecerá no dia 07 de 
novembro das 16:00h às 22:30h na Praça Bela do Funcionários 2, incluindo para este 
evento uma nova modalidade de competição de dança de rua focada nas acrobacias 
(Power/Spin moves) e a resistência física na execução dos Power Moves (Longest B-
boy), a B-Power Battle. 
         O foco não será na competitividade em si, mas na possibilidade de interação entre 
os jovens que amam estes esportes não havendo, portanto premiação, apenas, no caso da 
Power Battle, uma entrega de brindes para aqueles que apresentarem uma melhor 
performance. 
 
Realização: 
Cufa, Coletivo Tribo Éthnos, instituições parceiras, o pessoal do Le  Parkour, Basquete 
de rua e skate: 
Ações: 
- Atividades orientadas de Le Parkour 
- Basquete de Rua 
- B-Power Battle (Power/Spin Moves Battles e Longest B-boy) 
- Skate (Half Pipe) 
 
Necessidades: 



 
Necessidades: 
-Tenda no chão na quadra 
- Som tipo 2 
- Uma praça que tenha quadra, área para parkour, half pipe, etc 
- água para hidratação 
- Equipamento de discotecagem e DJ 
Premiação com brindes: Infect, Tribus 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

AVALIAÇÃO DO PROJETO PELOS TRACERS 
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RESUMO 
 

A união faz a força 
 
 

 
Parkour é um esporte novo – podemos defini-lo assim se excluirmos da nossa definição 

competitividade –, tendo meros vinte anos, mais ou menos. E mesmo se levarmos em 
consideração o Parkour, latu sensu, ainda sim, teria meros quarenta anos. Tendo a sua origem 
com Raymond Belle, pai de David Belle, criador do Parkour.  

Ainda sim, a história do Parkour é uma história recente; e mais recente ainda é o seu 
reconhecimento pelo público geral e pela mídia. Isso trás consigo uma série de problemas, 
afinal de contas, o desconhecimento leva ao medo, ao repúdio; e o Parkour não é, 
definitivamente, exceção à regra. Soma-se a isso o fato de estarmos falando de um esporte 
visual e que pela ousadia, chama atenção. Qualquer um ficaria apreensivo se visse alguém 
desafiar não a rampa, mas os limites da rampa; pulando os seus corrimões, que são a pura 
significação do limite. Brincando com os limites impostos pela arquitetura, brincando com aquilo 
que foi imposto para ordenar, para tornar simples e homogêneo o que é de cada um; o 
movimento.  

Parkour por ser mais que um conjunto de movimentos, mas um conjunto de 
movimentos ousados, diferentes, atípicos e acima de tudo realizado em lugares que visam 
exatamente “matar” a imaginação, a criatividade do movimento; por ser realizado em lugares 
“mortos”, de pouca circulação e que por isso virou lugar visado por pessoas de má índole em 
geral. Por isso, atraí mais atenção do que se fosse mero movimento. Essa grande visibilidade 
aliada a pouca informação relegou o Parkour ao hall da infâmia, da coisa do macaco, do 
pulador, do vagabundo, do marginal, quando na verdade o ideário do Parkour, aquilo que 
norteia o movimento é algo muito mais forte e profundo.  

O ideário do Parkour é o de restituir ao homem a sua capacidade de movimentação 
criativa fazendo uso do seu ambiente para um fim altruístico, humanitário; ético e moral. Mais 
do que movimentação, o Parkour é idéia. Idéia atrelada ao altruísmo por primazia; o de me 
preservar para preservar o outro, o de me fortalecer para auxiliar o outro em necessidade. É 
um ideário moral e ético, logo, mas devo ressaltar que pressupõe moralidade e ética. O 
Parkour não elege para si preceitos morais e éticos bem definidos, mas encoraja a moral e a 
ética ainda sim. A ética no sentido de ato realizado para um fim-valor, e moral o ato realizado 
para um fim-valor meu; no entanto, ambos resguardam o princípio de que a busca pelo fim o é 
em observância de outros, harmônicos fins (“os fins não justificam os meios”).  

O Parkour, se conhecido, teria muito mais do que oferecer do que apenas motivos para 
risadas e piadas daqueles que não o conhecem.  

E foi com essa intenção, de conhecer o Parkour, que o Probex se aproximou dos 
praticantes de Parkour -- em específico do Jamparkour, um grupo de Parkour da cidade de 
João Pessoa que prima por um Parkour sério, íntegro e, por tanto, livre de competições e 
rivalidade. E foi somente por reconhecer a seriedade, o respeito e a integridade do Probex que 
o Jamparkour associou-se ao já mencionado grupo. E foi por intermédio de Jacques Moreno 
que os dois grupos se associaram, sendo ele membro de ambas as iniciativas, conseguiu 
coordenar essa associação, cujos fins são puramente de pesquisa, didáticos e pedagógicos.  

(o que é o Probex? Breve introdução ao trabalho do Probex) 
O que se deu após essa associação foi a mais profícua das relações. Uma verdade 

relação de ganho para, pensamos, os dois lados. A relação culminou no que acreditamos ter 
sido, o crescimento intelectual de ambas as iniciativas, além de uma maior estruturação do 
próprio Parkour pessoense.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBROS DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



AVALIAÇÃO DO PROJETO ESPORTES URBANOS EM JOÃO PESSOA 
 

O projeto esportes urbanos em João Pessoa é o segundo projeto de extensão que 

eu participo. Na minha concepção o projeto superou as expectativas, tivemos algumas 

dificuldades iniciais, principalmente para aproximar dos praticantes (os traces) do 

Parkour, e mostrar o objetivo do projeto e qual seria a nossa abordagem pedagógica 

(Cultura Corporal) que iríamos trabalhar com eles, mas depois de algumas reuniões com 

os mesmos ficou mais fácil. 

Muitos dos objetivos do projeto não conseguimos realizar, mais o pouco que o 

grupo conseguiu foram relevantes. Exemplos: fomentar espaços para a  prática desses 

esportes, dar sentido aos grupos para que eles se organizem e realizem eventos, garantia 

de espaços de sistematização, etc. 

Entendemos um pouco da historia do Parkour de João Pessoa, e de seus 

praticantes. Vivenciamos na prática o preconceito que a sociedade tem com o Parkour, a 

discriminação e o reducionismo que ainda é a nossa sociedade dita moderna. Muitos 

não entendem que os traces usam o espaço urbano por uma necessidade humana, de 

revitalizar as cidades de pedras, é “dar vida ao que estar morto”. Que todos aqueles 

movimentos tem significado e valor, tem um princípio e um fim, como é o próprio 

“lema” do Parkour, ser agiu, forte e durar. O Parkour não é somente pulos como muitos 

da sociedade idealiza e pensa, existe uma filosofia, princípios que são seguidos por seus 

praticantes. Dentro dos grupos existe uma relação de respeito, de camaradagem, de 

confiança e união. 

A minha sugestão para o próximo ano do projeto é de dividir grupos/equipes 

entre os participantes voluntários do projeto, no qual um dos grupos continuaria com o 

Parkour, assim não desvinculando com o grupo e os outros grupos iriam fazer a 

aproximação com os praticantes de outros esportes urbanos de João Pessoa, BMX, 

Skate, etc.  

Continuaria com as reuniões semanais, onde cada grupo iria expor sobre as 

vivencias dentro dos grupos (BMX, Skate).  

Gilson Godeia da Silva 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F 

RESUMO/PARKOUR E CULTURA CORPORAL: ELEMENTOS DE 

APROXIMAÇÃO 
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RESUMO 
 

O presente trabalho é uma produção do Projeto Esportes Urbanos em João Pessoa, que 
tem como objetivo conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre o esporte urbano – Parkour. 
Pode-se dizer que o Parkour é uma prática corporal que surgiu na década de 1980 na França 
com Devid Belle e consiste basicamente em movimentos como correr, saltar, pendurar-se, 
escalar, equilibrar-se. Diferenciando-se de um esporte como hegemonicamente conhecemos 
hoje o parkour não se caracteriza por competições ou relações individualistas, mas sim como 
uma prática que está é realizada na rua, com principio de liberdade e criação, com a noção de 
utilidade, ou seja, como diz seu lema: “ser forte parar ser útil”. Neste sentido, estamos 
estudando a partir do parkour o sentido/significado de sua expressão corporal entendendo que 
os homens se apropriam dos bens culturais que a humanidade deixa como legado. Este estudo 
vem nos apresentando alguns elementos de relação entre esta prática corporal (parkour) e os 
temas da cultura corporal. Baseando-se no Coletivo de Autores (2009), a cultura corporal é um 
conhecimento em que a educação física trata pedagogicamente e se configura com temas ou 
formas de atividades, particularmente corporais, como os jogos, esportes, ginástica, dança ou 
outras que constituirão seu conteúdo, assim esse conhecimento ao ser estudado visa 
apreender a expressão corporal como linguagem. Os elementos de aproximação se expressam 
nos princípios que vão desde a relevância social do conteúdo, onde o entendimento do parkour 
oferece subsídios para a compreensão dos determinantes sócio-histórico do sujeito e de sua 
condição de grupo social, passando pelo principio da contemporaneidade do conteúdo com a 
idéia de garantir um conhecimento moderno relacionado com o contexto mundial e de 
adequação as possibilidades de aprendizagem do aluno adequando o conteúdo a prática 
social. 
 
Palavras-chaves: Esportes Urbanos, Prática Social, Cultura Corporal 

 
 

 


