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1 INTRODUÇÃO 

 

Bem vindo ao clube! 
Celebrar o fim 

Seja feliz! 
Bem vindo ao clube! 

É tudo e é agora 
Toda intensidade que  

Sempre quis 
 

(Bem Vindo ao Clube – Dead Fish) 
 

Neste trabalho busco analisar e refletir meu processo de formação inicial docente, 

assim como minha relação com a prática, estudo e ensino do skate, e como essas 

experiências perpassaram/perpassam minha trajetória acadêmica e pessoal. 

 

Ao explorar meu percurso com o skate procuro estabelecer relações entre a prática 

esportiva e os elementos formadores da minha identidade, que me levaram a 

escolher o curso de Licenciatura em Educação Física, que propiciaram minhas 

primeiras interações docentes e como este contato inicial se mostra significativo na 

formação da identidade docente. 

 

Algumas das questões a serem abordadas neste trabalho são: como as práticas 

corporais com as quais tomamos contato ao longo da vida influenciam na escolha 

pelo curso de Educação Física? Qual o lugar do skate nas aulas de Educação 

Física? E; como o contato com a prática docente, ao longo da formação inicial, atua 

no processo de formação da identidade do professor? 

 

Para tentar responder essas questões revisito aqui diferentes momentos da minha 

formação acadêmica e, até mesmo, momentos anteriores ao ingresso no curso de 

Educação Física, e busco nessas experiências fatos significativos que auxiliaram 

meu processo de formação docente e que possam ajudar a entender o modo como 

tenho construído minha identidade nessa profissão.  
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1.1 Justificativa 

 

Sim, você ainda pode me vencer 
Mas você sabe que não vou desistir 
Já provei do sangue em minha face 

A dor já faz parte do total 
 

(Queda Livre – Dead Fish) 
 

Neste memorial de formação busco retomar, através de um olhar reflexivo, meus 

momentos de formação e entender a influência que a prática e o ensino de skate, 

bem como as possibilidades de contato com a prática docente nos primeiros 

períodos de graduação, tiveram nesse processo. 

 

Acredito que essa reflexão sobre os processos de formação se faz necessária nesse 

momento de conclusão do ciclo de graduação, podendo contribuir para melhorar 

minha prática docente e minha atuação como professor, buscando propiciar aos 

meus alunos, atuais e futuros, experiências que sejam para eles também 

significativas em seus processos de formação. 

 

Analisando minha formação e as motivações que me levaram a escolha do curso de 

Educação Física, percebo a importância de refletir sobre a inclusão de práticas e 

vivências diversificadas no ambiente escolar como forma de incentivar os alunos a 

prática de atividades físicas ou de lazer e, também, para se aproximar da realidade 

na qual eles estão inseridos, tendo relevância real e fazendo parte das experiências 

de vida destes alunos. 

 

Ao pensar sobre meu processo de formação, transpassado por essa prática tão 

ausente do ambiente escolar, busco também possibilitar um olhar diverso dentro da 

academia sobre a influência de práticas não tradicionais na escolha pelo curso de 

Educação Física e na formação de professores. A partir desse olhar sobre a escolha 

e a formação, acredito que outros professores e professores em formação possam 

também pensar seus próprios processos, motivações, olhares e possibilidades de 

atuação dentro do campo da Educação Física.  
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1.2 Orientações metodológicas 

 

 [...] E é por isso que estou aqui 
E com força me seguro em ti 
Pois não sei de onde venho. 

Talvez possa até ser bom 
Mas queria tanto ver a história 

Que o asfalto tapou [...] 
 

(Reprogresso – Dead Fish) 
 

Esta pesquisa aqui apresentada foi pensada e elaborada com um caráter de 

memorial de formação, sendo constituída de uma narrativa autobiográfica com foco 

nas minhas experiências com a prática e estudo do Skate e o modo como esses 

elementos atravessam o meu processo de formação docente e as relações 

estabelecidas entre estes na constituição de uma identidade como professor. 

 

Prado e Soligo (2007, p.58-59), no livro Porque escrever é fazer história, apresentam 

o memorial como 

 

[...] um gênero textual predominantemente narrativo, circunstanciado e 
analítico, que trata do processo de formação num determinado período – 
combina elementos de textos narrativos com elementos de textos 
expositivos […] Num memorial de formação, o autor é, ao mesmo tempo, 
escritor/narrador/personagem da sua história […] O texto encadeia 
acontecimentos relacionados à experiência de formação, à prática 
profissional e também à vida – nesse caso, nos aspectos que, de alguma 
forma, explicam, justificam ou ilustram o que está sendo contado. 

 

Ao escrever sobre minha história de formação, busco conhecer melhor a mim 

mesmo, ao meu processo de constituição identitária e ao cotidiano no qual estava 

inserido nos diferentes momentos aqui descritos. Segundo Passeggi (2000, p. 15), 

“[...] as narrativas sobre a formação são concebidas como processos de intervenção 

que podem potencializar a transformação dos sujeitos, uma vez que entrelaçam 

processos de autoria e de construção identitária”. 

 

Escrever sobre o processo de formação docente, rememorando meus primeiros 

contatos com a prática pedagógica, traz também uma perspectiva de reflexão e 

pesquisa da própria prática. 
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O desenvolvimento de uma perspectiva singular de pesquisar a própria 
prática, nomeadamente a do(a) professor(a) que investiga a própria ação 
pedagógica, implica considerar a história pessoal associada à história de 
formação acadêmica e profissional do sujeito. É nesse contexto que a 
produção dos memoriais de formação é importante, pois ajuda a construir 
os nexos de sentido entre o patrimônio experiencial do sujeito e seu 
percurso como pesquisador (PRADO; CUNHA; SOLIGO, 2007, p.140). 

 

Buscando referenciais para auxiliar a relembrar minha trajetória de formação, 

lançarei mão dos meus escritos durante a graduação, como artigos científicos, 

relatos produzidos durante os estágios supervisionados, planos de ensino, bem 

como fotos retiradas nos diferentes momentos de formação e durante a prática do 

skate em diferentes espaços. 

 

Segundo Larrosa (2002, p.21) “A experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. 

Nesse sentido, busco abordar eventos, fatos, pensamentos, sensações e vivências 

que me tocaram, que me aconteceram e foram relevantes a ponto de contribuir na 

construção não só deste memorial, mas da minha identidade docente. 

 

Ao me dedicar a leitura sobre os conceitos de experiência de Larrosa (2002) me 

deparei com algo que me trouxe lembranças e reflexões sobre a prática do skate. Ao 

analisar etimologicamente a própria palavra “Experiência”, em alemão Erfahrung, 

Larrosa diz que “Tanto nas línguas germânicas como nas latinas, a palavra 

experiência contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo”, sendo em 

ambas as origens provenientes dos radicais per do latim, com as ideias de travessia 

e prova, e fara do alemão antigo, presente nas palavras Fahren e Gefahr, 

respectivamente “viajar” e “perigo”. Percebo na origem da palavra e na definição de 

Larrosa uma clara ligação com elementos base do skate, o desafio, a exposição, a 

queda, o pôr-se a prova, o ir além, como se diz entre os skatistas, “se jogar”. 

 

Ao subir a tábua com rodinhas, o mundo adquire para o praticante outra velocidade, 

outra forma de se organizar, tudo se torna mais lento; cada detalhe, cada sensação, 

cada olhar, cada experiência vivida se torna mais clara, apesar da velocidade 

observada por olhos externos. 
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A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço (LARROSA,2002, P.24) 

 

No decorrer da formação inicial, a licenciatura tem como objetivo não somente 

capacitar os futuros professores com conhecimentos e saberes técnico-mecânicos, 

mas sendo um dos propósitos da universidade a formação humana, a ideia é que os 

estudantes desenvolvam habilidades, atitudes e valores que permitam enfrentar os 

desafios da vida em sociedade e, claro, da prática docente. Segundo Pimenta 

(1996), espera-se: 

 

[...] que mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da didática 
necessários a compreensão do ensino como realidade social, e que 
desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade para, a 
partir dela, construírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, 
num processo contínuo de construção de suas identidades como 
professores (PIMENTA,1996, p.75) 

 

Ao pensar sobre a formação de minha identidade como professor, fundamentado por 

Pimenta (1996, p.76) busco repensar elementos que atuaram nesse processo de 

construção “[...] a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos 

significados sociais da profissão; da revisão das tradições”. A identidade é 

construída a partir das experiências de cada professor, seus valores, suas relações 

e significados que damos a nossa atividade docente. 

 

Ao ingressar na graduação, e até mesmo antes disso, já possuímos saberes do que 

é ser professor, tanto por experiências que tivemos com nossos professores durante 

a vida escolar, quanto por vivência social acumulada. Mas os olhares quando aluno 

e ao se ver como professor são diferentes. O se ver professor requer um olhar crítico 

sobre a prática docente, sobre seu lugar no sistema de ensino e a relevância de sua 

presença no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Tomando esses elementos como base para a escrita e a reflexão sobre minha 

formação, busco aqui rememorar minhas experiências e vivências que foram 
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significativas no processo de construção da minha identidade como professor 

durante a trajetória de formação. 
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2 O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ESCOLHA, ENCANTAMENTO, 

INSATISFAÇÃO 

 

Nós sabemos, as coisas não foram assim tão fáceis 
In this brazaland way of life 

Poucos ficaram pra contar a história 
Como sabia, não nos odiamos tanto mais. 

 
(Venceremos – Dead Fish) 

 

A decisão de prestar vestibular para Educação Física veio a partir da minha 

identificação com professores de diversas disciplinas que tive durante o ensino 

médio, que marcaram muito minha trajetória no Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Espírito Santo (CEFETES), atual Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 

me apresentando uma forma de ensino muito mais pessoal e presente, rompendo 

com a frieza da dicotomia professor, detentor do conhecimento/ aluno, sem luz, 

receptor do conhecimento. 

 

Durante meus anos no CEFETES, a vontade de ser professor se fortalecia e 

intensificava na mesma medida em que a identificação com a área da educação 

física ia assumindo um papel central na minha experiência naquela instituição, com 

minha entrada na equipe de handebol e posterior auxílio na coordenação dos 

treinamentos. 

 

Durante minha formação básica, sempre fui muito ligado a disciplina de História, o 

que me levou a prestar um primeiro vestibular e ingressar neste curso na 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), porém a identificação com a 

Educação Física se intensificava cada vez mais, se mostrando com muito mais 

sentido e relevância para mim, e ainda mantendo a docência como área de atuação. 

Hoje vejo que a presença de professores extremamente competentes e empáticos 

me mostraram o caminho para o curso com o qual realmente me identifiquei e para 

uma prática pedagógica que busca ser mais próxima e relevante para a realidade 

dos alunos. 

 

Ao iniciar a graduação em Educação Física na modalidade Licenciatura admito que 

muito me surpreendi, tanto positiva quanto negativamente. Por já ter iniciado um 
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curso anterior na Ufes, conhecia a estrutura física e organizacional da universidade: 

a precarização das salas, dos prédios e dos espaços de convivência. Porém, no 

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), onde teria a maior parte das 

disciplinas oferecidas pelo curso, encontrei um espaço de convívio extremamente 

bem cuidado contrastando com salas de aula improvisadas em antigas quadras 

internas e espaços de aulas práticas totalmente sucateados. Isso me surpreendeu 

ainda mais ao conhecer a direção do Centro e do colegiado, sendo muito dedicados 

e até mesmo apaixonados pelo CEFD, observava os esforços para melhorar as 

estruturas e o curso, e pude no decorrer de minha graduação ver esse trabalho 

gerando resultados, com a inauguração de um novo prédio de salas de aula, reforma 

do ginásio de esportes e outras muitas conquistas. 

 

Outro aspecto que muito me surpreendeu positivamente ao iniciar o curso foi a 

postura e qualificação dos professores, buscando um ensino muito menos expositivo 

e mais crítico, assim como o currículo voltado mais para a prática pedagógica, 

abordando a Educação Física de forma mais humana e relevante socialmente. 

 

Sempre achei interessante a inclinação que o currículo possuía em direção as 

humanidades, apesar de possuir, ao eu ver, falhas em sua ordenação, sendo, 

segundo Sacristán (2013), uma das muitas opções possíveis em sua construção, 

como todo currículo, que é algo dinâmico e fluido de acordo com as opções feitas 

em sua constituição: 

 

Uma vez que admitimos que o currículo é uma construção onde se 
encontram diferentes respostas a opções possíveis, onde é preciso decidir 
entre as possibilidades que nos são apresentadas, esse currículo real é 
uma possibilidade entre outras alternativas. Aquilo que está vigente em 
determinado momento não deixa de ser um produto incerto, que poderia ter 
sido de outra maneira, e que pode ser diferente tanto hoje como no futuro. 
Não é algo neutro, universal e imóvel, mas um território controverso e 
mesmo conflituoso a respeito do qual se tomam decisões, são feitas opções 
e se age de acordo com orientações que não são as únicas possíveis 
(SACRISTÁN, 2013, p. 23). 

 

Esse direcionamento do currículo para as humanidades foi sentido logo no primeiro 

período, quando tivemos disciplinas como “Universidade e Vida Acadêmica” e 

“Educação Física, Formação Docente e Currículo”, bem como “Educação Física, 
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Corpo e Movimento”, que trabalhava aspectos sociais do movimento humano e 

concepções sobre estética, política, cultura, gênero. 

 

No decorrer do curso muito foi debatido sobre o currículo prescrito para a 

graduação, com questionamentos sobre a necessidade de algumas disciplinas que 

pareciam se repetir ao longo do curso, a carência de disciplinas mais voltadas para a 

prática de atividades físicas, carga horária inflada e a falta de uma preparação prévia 

para os estágios supervisionados, com disciplinas de Didática e Ensino de Educação 

Física estando presentes somente a partir dos períodos em que já nos 

encontrávamos em campo, atuando como professores em formação, enfrentando os 

desafios que a profissão nos impõe.  

 

Foram muitos enfrentamentos com as diferentes visões sobre a intenção do 

currículo e sobre a formação desejada para os graduandos, devido as diversas 

formas de pensar a Educação Física que se encontravam na turma com a qual 

ingressei. 

 

Falar sobre os ingressantes em 2011/1 é algo bastante curioso, e até mesmo difícil, 

devido a fluidez com que pessoas entravam e saiam da turma. Muitos alunos de 

outros períodos repetiam disciplinas conosco do primeiro período, alguns dos 

ingressantes abandonaram o curso ainda nas primeiras semanas de aula, seja por 

oportunidades em outro país, seja por descobrir que o curso de Licenciatura é 

voltado para a formação de professores e não de atletas. 

 

Eu já conhecia alguns dos meus companheiros de turma previamente, mas isso não 

impediu que tivesse um estranhamento inicial com o perfil dos meus colegas. 

Grande parte havia ingressado sem entender exatamente do que se tratava o curso, 

motivados por frequentarem academia e buscando serem instrutores ou personal 

trainers, outros viam no curso somente uma oportunidade de ingressar na 

universidade, por terem a impressão externa de ser um curso fácil, o que não condiz 

com as especificidades da graduação. Poucos eram os que desde o primeiro 

momento buscavam na Licenciatura em Educação Física a qualificação para serem 

professores de Educação Física, fosse escolar ou seguindo carreira acadêmica. Isso 

me surpreendeu e até mesmo fez com que não conseguisse me identificar com 
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parte da turma, me via em meio a pessoas que não queriam realmente estar ali, que 

ainda não se viam como professores em formação, sendo que eu já vinha de outro 

curso de licenciatura e com a intenção clara de me tornar professor. Alguns outros, 

porém, já vinham de realidades muito mais próximas a minha, já trabalhando de 

forma voluntária em projetos sociais, com a certeza da docência como profissão, 

com esses a identificação foi imediata, se tornando parceiros em diversos projetos. 

 

Após essas primeiras impressões e no decorrer do curso, muitas vezes me vi em 

direções que não imaginava ao ingressar, como me identificando com a área de 

ginástica, chegando até mesmo a fazer apresentações de Ginástica Geral no Teatro 

Universitário, participando de um projeto de Psicologia do Esporte ou mesmo 

participando ativamente no movimento estudantil, chegando a ser diretor de 

esportes do Diretório Acadêmico 26 de Junho. 

 

Entre essas experiências e vivências me aproximei do Laboratório de Estudos em 

Educação Física (LESEF) onde fiz parte de um grupo de pesquisa denominado 

Projeto Orla, vinculado a uma pesquisa maior denominada “Educação do Corpo em 

diferentes instituições, artefatos midiáticos em práticas culturais” que buscava 

analisar as práticas e hábitos presentes na orla da praia de Camburí, em Vitória, 

inicialmente realizando um levantamento sobre espaços e equipamentos presentes 

para a prática de atividades físicas, seguido de inserção em grupos com objetivo de 

analisar os hábitos e relações dos participantes. 

 

Apesar de me identificar como professor de educação física em formação, algumas 

vezes me encontrei totalmente desmotivado com a graduação por diferentes 

motivos, chegando algumas vezes a pensar em abandonar o curso ou mudar de 

instituição. 

 

Greves e paralizações ocorridas nos anos de 2011 e 2012, falta de estrutura da 

universidade em relação a itens como laboratórios, restaurante universitário e 

segurança, repetição de conteúdos e falta de articulação entre eles e a prática 

docente, sobrecarga de carga horária, problemas pessoais e de relacionamento com 

a turma, que eu percebia também desmotivada e desinteressada nas leituras e 
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debates gerados em algumas aulas, foram alguns dos motivos que me levaram 

nesse primeiro momento a essa insatisfação. 

 

Após alguns afastamentos do curso, devido a oportunidade de intercâmbio 

estudantil, no qual fui para a Alemanha estudar o idioma e ampliar minha graduação 

cursando disciplinas em uma universidade do país, e também a falta de motivação 

com o projeto anterior de escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, finalmente 

retornei para encerrar este ciclo relembrando e analisando meu percurso de 

formação dentro do CEFD-Ufes. 
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3 O SKATE COMO PONTO DE PARTIDA 

 

Quando eu cai e beijei o chão 
Vi em seus olhos algum brilho de prazer 

Rastejei por algum tempo 
Entenda isso foi muito bom pra mim! 

Pude encarar minhas verdades 
De frente pude ver 

O quanto posso errar, falhar e ver 
Que pode ser muito natural 

 
(Queda Livre – Dead Fish). 

 

3.1 Primeiras manobras com o skate e primeiras quedas 

 

Minha trajetória com o skate, assim como a de boa parte dos adolescentes da minha 

geração, começou através dos jogos de videogame, no início dos anos 2000. Ao me 

ver na pele de Tony Hawk1, executando incríveis manobras sobre a prancha de 

madeira com rodinhas, a admiração e a vontade de realizar tais façanhas vieram 

naturalmente. 

 

A busca por um skate, usado, simples, com peças doadas por amigos, a busca por 

espaços com asfalto liso e sem muito movimento, as técnicas compartilhadas por 

amigos, com fitas VHS copiadas a exaustão em uma época pré YouTube, que 

facilitou de maneira significativa o acesso a tutoriais e vídeos de manobras 

relacionadas ao tema. Tudo isso só fez com que a prática tivesse ainda mais valor 

para aquele adolescente de 12 anos. 

 

Nasci em uma família de classe média baixa, filho de ex-policial militar conservador 

e com a mentalidade de uma época em que o skate era visto pelas autoridades e 

sociedade civil como prática marginal, muitas vezes associado ao uso de drogas 

ilícitas, como ressalta Leonardo Brandão em seu livro A Cidade e a Tribo Skatista 

(2011) ao analisar o histórico do skate no Brasil a partir de entrevistas, revistas e 

jornais.  

 

                                                           
1 Considerado maior skatista de todos os tempos na modalidade Vertical. Detentor de 12 
campeonatos mundiais na modalidade Vertical, 3 campeonatos mundiais na modalidade Street Style 
e 10 X Games. Possui uma linha de jogos de Videogame com seu nome. Fonte 
https://www.ebiografia.com/tony_hawk/ 
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De um modo geral, o que se nota é a grande quantidade de referências ao 
termo “marginal” aplicado aos skatistas; também o uso da força policial para 
conter ou desfazer essa prática é corrente nessas como em diversas outras 
cartas facilmente encontradas em revistas especializadas nesta atividade. 
Levar surras do pai ou de policias por praticar skate, como expressas nos 
trechos acima, apontam bem a forma como o skate passou para o 
imaginário social, ou seja, coisa de “rebelde” ou de “vagabundo”. 
(BRANDÃO, 2011, p.124) 

 

Devido a esse contexto no qual estava inserido, o acesso a equipamentos me era 

muito difícil, assim como a aceitação em casa do skate, das roupas, da música... 

tudo ligado ao skate era visto como marginal e errado. Com o passar do tempo, 

anos 2003 e 2004, com a maior presença do skate na tv, nos programas de 

esportes, com o sucesso de brasileiros no cenário internacional, como Sandro 

“Mineirinho”, Lincon Ueda e Bob Burnquist, veio a aceitação em casa, podendo 

então ter acesso a melhores peças, calçados, locais em que a prática florescia em 

Vitória. 

 

A maior liberdade para praticar o skate fez com que meu tempo pudesse, finalmente, 

ser dedicado a ele. Junto com amigos, praticava por horas todos os dias em uma rua 

ao lado de um cemitério, não pelo clichê punk rock, mas sim pelo pouco movimento 

de carros no local. Aprendíamos juntos, ensinando as manobras que aprendíamos 

na tentativa e erro, dando dicas, observando os movimentos uns dos outros, 

buscando facilitar a evolução dos companheiros, melhorávamos as técnicas e 

estreitávamos os laços de amizade, tendo a prática como centro dos nossos 

encontros. Estávamos ali pelo skate, a convivência era consequência. Uma 

consequência que tinha seu valor, por nos identificarmos, por criarmos uma unidade 

e um real grupo que girava ao redor da prática. 

 

Foram anos dedicando meu tempo livre a aprender manobras, desafiar meus limites 

e a lei da gravidade com toda a sua inegável eficiência. Me dedicava ao street skate, 

modalidade praticada nas ruas e ambientes urbanos, fazendo uso de escadas, 

bancos, muretas, paredes e corrimãos como obstáculos e acessórios para 

realização das manobras. Muitas vezes os treinos, rolês pela cidade, já se iniciavam 

logo após o período de aulas, sendo inúmeras vezes reprimido pelos inspetores do 

antigo CEFET-ES, Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, por 

portar o skate dentro da instituição, sendo ele visto como proibido, mesmo sem 
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menção a esta proibição no código de ética da instituição. Porém, devido as 

pressões do Ensino Médio e a aproximação do temido vestibular, o skate perdeu 

espaço momentaneamente no meu dia a dia, chegando ao ponto de ser totalmente 

deixado de lado entre os anos de 2006 e 2011, período referente ao 3º ano do 

Ensino Médio, a graduação em História – que cursei parcialmente – ao trabalho e ao 

novo vestibular para Educação Física, o interesse pelo skate, mesmo que distante 

da prática, se mantinha presente, sempre me mantendo atento as transformações 

da prática, aos campeonatos televisionados e aos espaços utilizados na cidade de 

Vitória. 

 

Foram anos de grande atenção midiática com o skate, sendo transmitidos X-Games, 

um dos maiores campeonatos mundiais de esportes radicais, assim como desafios 

de verão, como competições em Mega Rampa, com descidas vertiginosas de mais 

de 30 metros e saltos que projetam os atletas a enormes alturas. Essa exposição da 

mídia fez com que mais pessoas aderissem à prática e mais espaços públicos 

fossem apropriados pelos praticantes, como o calçadão da praia de Camburí, na 

porção continental da cidade. 
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3.2 A presença do skate na formação docente 

 

Com a entrada no curso de Educação Física e, coincidentemente, o acesso a um 

skate longboard, a vontade permanente de voltar a praticar o skate encontrou vazão 

nesse estilo que até então era novo para mim. Enquanto o street skate faz uso de 

elementos urbanos para a prática de manobras e possui um elemento vertical, 

buscando giros e saltos, o Longboard possui um caráter mais horizontal, explorando 

ladeiras e grandes velocidades na busca por adrenalina. 

 

Esse retorno a prática do skate, juntamente com a experimentações da docência 

que se iniciava ao cursar a Licenciatura e a curiosidade de alguns amigos e colegas 

de formação, fizeram com que eu tivesse minhas primeiras práticas de ensino de 

skate, ainda de maneira totalmente informal, ensinando fundamentos e técnicas 

básicas a partir das minhas experiências anteriores. Nesse processo, pude contribuir 

para proporcionar a diversas pessoas o primeiro contato com o skate, e devido a 

essas experiências de ensino fui convidado a ministrar algumas vivências no 

ambiente universitário, em oficinas ofertadas a comunidade acadêmica, aulas 

práticas de disciplinas do curso de Educação Física, colônia de férias ofertadas a 

comunidade externa, entre outras.  

 

Minha primeira vivência com o skate na condição de professor se deu na Colônia de 

Férias ofertada pelo PET Educação Física para a comunidade. Este primeiro contato 

com a prática docente foi extremamente importante no meu processo de formação 

por mostrar minha dificuldade inicial de adaptação do conteúdo ministrado à faixa 

etária para a qual estava dando aula. O desafio de planejar algo para crianças com 

as quais nunca havia tido contato, e nem possuía experiência com a idade, serviu 

para que eu percebesse a importância de uma base pedagógica rica para lidar com 

situações inesperadas e saber contornar possíveis problemas que apareçam na 

execução do planejamento. Essa realização se mostrou muito pertinente em todo o 

decorrer da graduação, servindo de base para atuações seguintes e quebrando a 

barreira que se mostrava presente no medo de dar aula. 

 

Tendo meu primeiro contato com o ethos da docência, percebi a carência de 

disciplinas nos períodos iniciais do curso de Licenciatura em Educação Física que 
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preparem os alunos para o primeiro contato com a prática docente. A realidade 

vivida pela maioria das pessoas na minha turma da graduação foi de ter esse 

contato ainda nos primeiros períodos, em laboratórios e projetos ofertados pelo 

Centro De Educação Física E Desportos (CEFD), porém nossas primeiras disciplinas 

de ensino da educação física foram somente a partir do 4º período, quando se 

iniciou também o estágio supervisionado. 

 

Penso que tendo essas disciplinas nos períodos iniciais o processo de formação, a 

identificação com o papel de professor poderia ser mais bem construída. Pensando 

numa organização de conteúdos que propiciem uma maior apropriação e 

fundamentação para a prática docente, acredito que uma diferente ordenação do 

currículo favoreceria nossas vivências iniciais de docência. 

 

O conceito de currículo e a utilização que fazemos dele aparecem desde os 
primórdios relacionados à ideia de seleção de conteúdos e de ordem na 
classificação dos conhecimentos que representam, que será a seleção 
daquilo que será coberto pela ação de ensinar. Em termos modernos, 
poderíamos dizer que, com essa invenção unificadora, pode-se, em primeiro 
lugar, evitar a arbitrariedade na escolha de o que será ensinado em cada 
situação, enquanto, em segundo lugar, se orienta, modela e limita a 
autonomia dos professores. (SACRISTÁN, 2013, P.17) 

 

Ao reorganizar os conhecimentos ensinados, proporcionando um contato com os 

saberes pedagógicos específicos da educação física em períodos anteriores as 

vivências de estágio, acredito que nos seria oferecida uma base sólida para as 

práticas realizadas no ambiente de ensino e maior segurança e liberdade para 

experimentações, nos permitindo sair do eixo esportivo dos esportes com bola, 

tradicionalmente ensinados. A dificuldade encontrada devido a essa carência de 

fundamentação teórica no primeiro contato com a profissão para a qual me 

preparava fez com que me dedicasse ainda mais ao processo de formação e 

buscasse projetos e laboratórios para aperfeiçoar minhas habilidades e 

capacidades.  
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3.3 De skatista a pesquisador: skate e academia 

 

Ao trabalhar com o skate no ambiente de ensino, surgiu a vontade de pesquisar o 

tema ligado a outras áreas de conhecimento, e a partir dessa curiosidade busquei 

junto ao professor Felipe Quintão de Almeida, que na ocasião ministrava a disciplina 

“Educação Física, Corpo e Movimento”, possibilidades de estudo nessa área. A 

escolha do professor Felipe para esses questionamentos veio a partir de temas 

abordados na disciplina que muito me chamaram a atenção, em especial o texto 

sobre o qual debatemos Contracultura2 e o filme Os Reis de Dogtown (2005), e 

também a identificação com o professor, tendo nele um dos exemplos de boas 

práticas e postura diante de turma. 

 

Ao iniciarmos o projeto de pesquisa, vinculado ao Laboratório de Estudos em 

Educação Física (LESEF), procuramos nos conceitos de contracultura, tribos 

urbanas, apropriação de espaço urbano e esportes de aventura temas a serem 

investigados que possuíssem relação com o espaço-tempo em que nos 

encontrávamos. Buscamos em outros trabalhos produzidos sobre skate no Brasil, 

como A cidade e a Tribo Skatista (2011) de Leonardo Brandão e PROJETO ORLA: 

Estrutura, equipamentos e usos da Orla na Praia de Atalaia em Aracaju/SE (2011) 

de Mendes, Ribeiro e Mezzaroba, inspirações para iniciarmos nossa investigação 

das práticas corporais na relação com grupos de convívio na orla da Praia de 

Camburí, em Vitória/ES. 

 

Além do material já produzido sobre o tema, buscamos também materiais teóricos 

sobre espaços, equipamentos, sociologia e, especificamente, tribos urbanas, 

analisando textos de Michel Maffesoli, para termos uma visão mais ampla e 

acadêmica sobre os conceitos abordados em nossa pesquisa, o que foi de grande 

valia, pois nos permitiu compreender melhor as particularidades do espaço em que 

trabalhamos. Definimos então a pesquisa em três etapas, iniciando por uma 

abordagem teórica, já citada; uma ida a campo para observação e mapeamento das 

práticas, equipamentos e grupos presentes na Praia de Camburí; e a investigação e 

inserção nos grupos encontrados. 

                                                           
2 Esportes de ação notas para uma pesquisa acadêmica (BRANDÃO, 2010). 
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Foi assim que iniciei em um grupo de pesquisa, tendo a possibilidade de estudar 

uma prática que fazia parte do meu cotidiano com um olhar acadêmico e sob 

orientação de alguém com vasta experiência como pesquisador. Ao trabalhar em um 

laboratório percebi a importância do compartilhamento de vivências entre os 

membros para melhor apropriação dos temas tratados e na busca por resultados 

mais significativos na pesquisa acadêmica. Era um ambiente muito rico em 

conhecimento, que propiciava a leitura de diferentes autores e temas, em que 

aprendi não só saberes acadêmicos, mas também pude observar muito da prática 

docente dos mestrandos e dos professores, acompanhando-os em aulas, ouvindo 

suas experiências e conselhos. 

 

Após a etapa inicial de pesquisa, de construção de nossas bases teóricas, 

passamos a fase de campo, observando e mapeando as diversas práticas que 

acontecem nos três espaços propostos, o calçadão, a faixa de areia e a água, e 

também a variabilidade com que ocorrem no decorrer do dia e da semana. 

 

A experiência de ir a campo foi bastante produtiva tanto para a experiência pessoal 

quanto para os objetivos da pesquisa. Estar presente nos vários horários propostos 

nos permitia observar as várias práticas realizadas ao longo do dia e os diferentes 

tipos de usuários do espaço. 

 

No momento seguinte desta pesquisa passamos a fase de inserção nas tribos 

urbanas encontradas, eu com a tribo dos skatistas e Bernard Escobar, bolsista de 

iniciação científica junto ao professor Felipe, com a tribo dos corredores de rua. 

Mesmo já tendo um contato com skatistas frequentadores da orla, ir a campo como 

pesquisador em formação foi, de certa forma, como estar indo pela primeira vez 

àquele espaço. 

 

Trazendo novamente a caracterização de Larrosa (2002) sobre experiência, via 

naquela nova entrada no grupo dos praticantes de skate uma prova, um desafio, 

uma nova experiência a ser construída. Estar entre skatistas para mim até então era 

um momento de lazer, de me dedicar as manobras, movimentos, a velocidade, ao 

estilo, mas a partir daquele momento meu olhar teria que ser muito mais criterioso. 
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Para mim, não bastava mais estar junto, agora era necessário ver o modo dos 

outros estarem juntos, os modos de agir, de se relacionarem, a atenção dada ao 

skate. Me distanciava muitas vezes para não deixar que minha vivência com o skate 

suprimisse totalmente meu papel de pesquisador nos momentos de interação. 

 

Para mim foram momentos de muita dificuldade, pois ao me manter muito próximo 

havia uma dificuldade em me manter atento as questões que buscávamos elucidar 

e, ao me distanciar, perdia um pouco da confiança de alguns membros. Com base 

nos modelos de tribos e nebulosa afetual de Maffesoli (2010), sem uma intimidade 

com os membros da tribo, a aceitação dos questionamentos e buscas poderia ser 

muito prejudicada: os integrantes para se sentirem abertos a esclarecer as mais 

difíceis dúvidas, deveriam estar ligados afetuosamente a mim, o pesquisador 

inserido ali. 

 

Apesar das dificuldades iniciais para encontrar um equilíbrio entre o praticante e o 

pesquisador, nesse trabalho de inserção tive muito mais contato com a comunidade 

de skatistas presente na cidade e no estado, participando de encontros e 

campeonatos, conhecendo pessoas com histórias diversas de relação com o skate e 

me dedicando mais a prática. Pude, durante esse tempo, perceber a fluidez dos 

grupos, com membros sempre indo e vindo de acordo com a disponibilidade, e 

também o skate como elemento agregador, estando todos ali pela prática, sendo 

este, também, o tema principal das conversas e das interações entre os 

participantes, confirmando o modelo de neotribos,3 abordado pelo filósofo Michel 

Maffesoli. Para ele, as neotribos são fluidas, possuindo alto grau de ajustamento e 

dispersão:  

 

Sob esse aspecto, a vida pode ser considerada uma obra de arte coletiva. 
Seja ela de mau gosto, kitsh, folclore ou uma manifestação mass 
intertainment contemporâneo. Tudo isso pode parecer futilidade oca e vazia 
de sentido. Entretanto, se é inegável que existe uma sociedade ‘política’, 
uma sociedade ‘econômica’, existe também uma realidade que despensa 
qualificativos, e que é a coexistência social como tal que proponho chamar 
de socialidade, e que poderia ser a ‘forma lúdica da socialização’ 
(MAFFESOLI, 2010, p. 140) 

. 

                                                           
3 Conceito desenvolvido por Michel Maffesoli, que caracteriza as tribos urbanas por um modelo de 
convívio regido pela vontade de “estar-junto”, onde a prática é o elemento central das relações. 
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Olhando para essa etapa e buscando elementos que auxiliaram na formação da 

minha identidade docente, vejo na experiência de atuar em campo como 

pesquisador inserido em um grupo, buscando na vivência respostas para os 

questionamentos levantados, o despertar de um olhar mais preciso para situações 

encontradas no ambiente escolar. Vejo-me hoje como um professor muito mais 

atento para as relações e conflitos vividos por meus alunos, o que possibilita uma 

maior aproximação e abertura para que juntos possamos encontrar soluções que 

propiciem uma interação social de melhor qualidade. 
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4 LEVANDO O SKATE PARA A SALA DE AULA 

 

Me ensina a tirar essas marcas e encontrar ... 
 o meu verdadeiro ... me ensina. 

Vou te olhar de frente então 
Enfrentar a contradição 

Sem minha máscara vou sorrir. 
 

(Me Ensina – Dead Fish) 
 

 

4.1 De skate na escola: primeiras vivências 

 

Vivenciando o skate de forma mais intensa percebi que o primeiro contato com a 

prática era sempre dado fora do ambiente escolar, tendo a escola muitas vezes um 

papel repressor de tal prática, proibindo os alunos de utilizarem ou mesmo portarem 

ele no espaço das instituições, fato que eu também já havia presenciado em minha 

adolescência. A partir desse olhar sobre a realidade escolar e com intuito de mudar 

esse cenário e acreditar que “[...] as aulas de educação física necessitam de novas 

formas e de novos conteúdos [...]” (FERREIRA, 2006, p.43) veio a vontade, 

juntamente com minhas colegas de turma Ágatha Gomes Pinheiro e Thaís Dalfior 

Zorzal, de abordar o tema durante o estágio supervisionado, onde tive a 

oportunidade de trabalhar o skate e o slackline,4 com uma turma de 5º ano do ensino 

fundamental da EMEF Éber Louzada Zipinoti, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. 

 

Esse estágio foi realizado com uma observação da turma, seguido de planejamento 

em sala juntamente com a professora da disciplina e cinco intervenções de ensino, 

devido às diferenças de calendário entre a faculdade e a escola causadas por 

greves pelas quais a UFES passou em momentos anteriores. Essa experiência 

gerou um artigo de estágio apresentado internamente. 

 

Ao escolhermos neste estágio o conteúdo das práticas corporais urbanas, em 

especial o skate e o slackline, buscávamos trabalhá-las no sentido de proporcionar 

vivências motoras, a fim de ampliar o repertório motor dos alunos, ressignificado 

                                                           
4 Slackline: Palavra de origem inglesa que significa “linha elástica”; prática iniciada na década de 80 
nos Estados Unidos da América por montanhistas, que consiste em caminhar sobre uma fita estreita 
fixada entre dois pontos fixos. 
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dentro da realidade sociocultural em que eles estavam inseridos, ensinando os 

conceitos pertencentes às práticas escolhidas e proporcionando outras formas de 

observar o ambiente urbano, suas apropriações e suas culturas.  

 
Nosso objetivo ao trabalhar com esse conteúdo foi levar os alunos a 
conhecer algumas modalidades pertencentes às Práticas Corporais 
Urbanas, a história das modalidades a serem desenvolvidas no decorrer 
das aulas e experimentar situações de desequilíbrio e equilíbrio dinâmico 
(PINHEIRO; CUNHA; ZORZAL, 2013, p.02) 

 

A experiência docente do conteúdo, mesmo fundamentada e sistematizada em 

plano de ensino elaborado, já encontrou seu primeiro desafio na aceitação da 

professora e da coordenação pedagógica da escola, que acreditavam ser perigoso e 

não recomendada a prática do skate nas aulas de educação física. 

 

Sabendo que o diferente nem sempre é aceito da melhor forma no espaço escolar 

por todos, precisávamos da aceitação de nossos alunos, da professora regente e 

também da própria coordenação pedagógica da escola quanto ao conteúdo 

escolhido. De início levar para a escola skates e slackline parecia ser algo pouco 

seguro e que poderia trazer riscos para a integridade física da turma, mas uma de 

nossas preocupações era garantir a segurança de cada aluno, o que ficou evidente 

durante as nossas aulas.  

 

Minha experiência, associada por Larrosa (2002) também a dimensão do perigo, 

com o skate, minhas quedas, ralados e tantas marcas físicas e na memória, me 

faziam ter um cuidado e atenção especial para com a segurança dos alunos. Mas ao 

mesmo tempo tomava cuidado para não privá-los de viverem suas próprias 

experiências, permitindo que eles vivenciassem e que algo “lhes acontecesse”. 

 

Presenciamos como as escolas apresentam dificuldades em aceitar novos 
conteúdos, especificamente quando se trata das aulas de Educação Física. 
O receio por parte da equipe pedagógica da escola esteve presente em 
vários momentos das aulas dadas por nós. Temerosos, ficavam relutantes 
quando os alunos andavam de skate pelo pátio (que apresentava 
irregularidades) e/ou quando alguns alunos tentavam fazer diferentes 
manobras e movimentos considerados por ela perigosos (PINHEIRO; 
CUNHA; ZORZAL, 2013, p. 3).  
 

Após alguns esclarecimentos e bastante insistência, o conteúdo foi aprovado e 

aplicado de forma extremamente satisfatória, tanto para nós professores em 
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formação, enfrentando as limitações teórico-metodológicas que possuíamos e 

também a falta de experiência com a faixa etária, quanto para os alunos, que 

tiveram contato com práticas até então totalmente distantes do espaço escolar, algo 

reforçado em vários momentos de conversa com eles.  

 

Para alcançarmos esses objetivos procuramos, inicialmente, apresentar aos alunos 

as práticas a serem trabalhadas e as possibilidades de realização. Nessa etapa, 

tivemos uma preocupação muito grande de incluir todos os alunos nesse processo, 

mostrando por meio de vídeos diferentes formas e usos dos equipamentos, e 

também possibilidades de adaptação das práticas com pessoas com necessidades 

especiais. Ao serem apresentados a essas diferentes maneiras de vivenciar o skate 

e o slackline, os alunos se mostraram muito abertos a esses conteúdos propostos. 

 

Dando sequência ao processo iniciamos a parte prática de nossas aulas, utilizando 

pranchas de equilíbrio introduzimos situações de desequilíbrio e equilíbrio dinâmico 

de forma gradual para que os alunos adquirissem maior confiança e autonomia. 

Acredito que essa etapa é fundamental quando se trabalha o skate como conteúdo, 

pois observo nos alunos uma insegurança muito grande em seus primeiros contatos 

e experimentações por não estarem acostumados a sensação de falta de controle 

total sobre o corpo, por não vivenciarem com frequência situações de desequilíbrio. 

Essa insegurança por parte dos alunos se reflete de forma direta em insegurança no 

ambiente de aula, pois um aluno inseguro tende a cometer mais erros e se atentar 

menos as orientações dos professores. 

 

Nas aulas seguintes buscamos proporcionar aos alunos vivências variadas dos 

conteúdos propostos, inicialmente trabalhando em duplas e com orientações mais 

específicas em relação as técnicas a serem utilizadas, tendo em mim a referência 

visual de como executar de forma mais segura os movimentos. Gradualmente fomos 

diminuindo as orientações com o objetivo de permitir aos alunos desenvolverem 

seus estilos próprios de praticar, mas sempre estando presente para esclarecer 

dúvidas e ressaltar questões de segurança. 

 

Como os alunos já haviam tido as experiências com as pranchas de equilíbrio, nas 

aulas seguintes pudemos iniciar já com os alunos conseguindo se manter sobre os 
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skates e se equilibrando no slackline, a partir daí apresentamos as formas de subir e 

descer do skate com segurança, como iniciar o movimento, gerar velocidade e frear, 

como mudar de direção e, com alguns alunos que apresentavam maior 

desenvoltura, como fazer algumas manobras simples. 

 

Essa experiência inicial com o skate no ambiente escolar formal nos foi muito 

engrandecedora e marcante, como relatamos no artigo. 

 

Ao nos vermos no local de professores, prestes a ir à escola, na função de 
formadores, surge sempre à dúvida do que fazer, como fazer, como a turma 
vai receber nossa proposta. Ao olhar para trás e observar nossa experiência 
nesse estágio, percebemos o quão rico foi esse período para o crescimento 
docente que temos tido. Novos conteúdos, novas concepções, novos 
olhares, situações não antes imaginadas, tudo isso contribuiu para que a 
elaboração deste artigo agregasse à nossa formação uma experiência de 
autorreflexão e nos possibilitasse construir um relato relevante quanto à 
produção do saber acadêmico (PINHEIRO; CUNHA; ZORZAL, 2013, p.2). 
 

Vejo, ao refletir criticamente sobre minhas vivências com base em Pimenta (1996), 

que a possibilidade de estar inserido no espaço escolar e trabalhar o skate como 

conteúdo, ampliando não só o repertório motor, mas também o capital cultural dos 

alunos, apresentando e ressignificando essa prática presente na minha formação, 

assim como a experiência adquirida as aulas ministradas nesse momento, ajudaram 

na construção da minha identidade como professor, dando sentido a minha prática 

social, me prepararam para oportunidades que viria a ter futuramente. 

 

Anteriormente a esse estágio já havia tido duas vivências em disciplinas de Estágio 

Supervisionado: uma com educação infantil e outra com os anos iniciais do ensino 

fundamental. Ambas foram importantes no meu percurso formativo, me capacitando 

para a atuação com faixas etárias com as quais acreditava ter pouca afinidade e 

também me dando maior segurança para atuação no ambiente escolar. 

 

Ao trabalhar com o conteúdo Ginástica em ambos os estágios, por influência dos 

grupos dos quais fazia parte, encontrei uma dificuldade de aplicação do conteúdo 

que, inicialmente, me assustou muito. A falta de domínio das turmas, a falta de 

vivências anteriores, de um acompanhamento mais atento por parte dos professores 

das disciplinas, tudo isso aumentava a insegurança ao trabalhar com aquelas 

crianças, algo que me acompanhou por todas as intervenções. 
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Apesar das dúvidas, medos e incertezas, os resultados e conhecimentos adquiridos 

nesses dois períodos de formação, como necessidade de uma abordagem mais 

lúdica dos conteúdos com os alunos de educação infantil e grande variedade de 

atividades para auxiliar na manutenção do interesse dos alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental, foram bastante satisfatórios, me preparando para a vivência 

que vim a ter atualmente, trabalhando com crianças exatamente destas etapas. 

 

Ainda com o olhar voltado para as influências da minha trajetória com o skate nos 

meus estágios supervisionados, vejo que no quarto e último estágio realizado 

durante a graduação, com alunos do ensino médio, muito da inovação, do se 

arriscar, do ir além estava presente. Ao decidir trabalhar com o beisebol5 em uma 

escola de periferia estávamos nos expondo, nos arriscando a não ter nossa proposta 

de trabalho aceita por parte dos alunos, visto que muitos ali nunca tinham sequer 

assistido alguma vez a uma partida ou possuíam alguma ideia das regras e 

particularidades do esporte. 

 

Nesse estágio, trabalhando um conteúdo tradicionalmente ausente na educação 

física escolar, permitindo aos alunos uma participação mais ativa, dando sentido à 

prática escolhida, avalio termos obtido êxito em nossa prática pedagógica, e que 

esse sucesso me deu maior segurança e permitiu que eu adquirisse confiança de 

que minha identidade como professor estava se formando em uma direção que se 

mantém fiel a minha experiência de vida e de formação. 

  

                                                           
5 Beisebol é um desporto praticado por duas equipes de nove jogadores, que alternadamente ocupam 
as posições de ataque e defesa. O objetivo é pontuar batendo com um bastão em uma bola lançada 
e depois correr pelas quatro bases do campo. Um jogador da equipe atacante pode parar em uma 
das bases e, depois, avançar com a ajuda da rebatida de um companheiro. Os times trocam de 
posição assim que três rebatedores são eliminados. Um turno de ataque e defesa de cada time 
representa uma entrada e nove entradas compõem um jogo profissional. O time com mais corridas no 
final vence. 
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4.2 De skate na escola: outro modo de fazer 

 

No mesmo período em que pude trabalhar o skate no estágio supervisionado, 

tivemos como parte da disciplina de Seminário Articulador de Conhecimentos (SAC) 

dois momentos de trabalho com crianças de uma escola rural multi-seriada do 

interior do estado, da cidade de Santa Maria de Jetibá, um primeiro momento na 

escola rural e um segundo momento na universidade. 

 

No primeiro encontro já pude experiênciar coisas totalmente novas em relação a 

minha vivência, tendo contato com uma turma muito heterogenia, pertencentes a 

uma realidade totalmente diversa da minha, não eram crianças criadas no ambiente 

urbano, com acesso a tecnologias e playgrounds de condomínios, eram crianças 

acostumadas a brincar no chão de terra, a subir em árvore, a correr, pular, se sujar, 

a assumirem riscos totalmente diferentes daqueles aos quais estava acostumado. 

 

Entre as diversas práticas que levantamos para abordar na experiência com essas 

crianças tivemos mais uma possibilidade de trabalhar com o skate. Ter a 

oportunidade de levar o skate, uma prática ainda muito distante do espaço escolar, 

para um ambiente diferente, para outra realidade, para crianças de uma região rural 

que dificilmente teriam acesso a essa vivência, foi algo que me marcou de forma 

muito positiva. Ao proporcionar a elas uma prática tipicamente de áreas urbanas, 

adaptada a seu contexto, víamos a possibilidade de crescimento. 

 

Essas atividades praticadas em meio à natureza ou em áreas urbanas 
ganham espaço na escola, pois estimulam os alunos a testarem a coragem, 
aliada ao “[...] prazer de práticas em ambientes diversificados fazendo com 
que conheçam os próprios limites” (ARAÚJO, 2006, p. 41). 
 

A ausência de contato das crianças com esse brinquedo que sempre me pareceu 

tão natural e também a forma como as crianças “se jogam” muito mais facilmente me 

surpreendeu bastante: sem medo, sem travas, de forma muito mais natural e 

espontânea do que havia presenciado na capital. 

 

Penso que o contato maior com a natureza, a possibilidade de arriscar e se 

aventurar mais, dê a elas a liberdade para explorar e se apropriar do skate de sua 
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própria forma, usando-o não só como o pensado por professores que desconheciam 

a realidade delas, dentro do espaço calçado, com apoio e segurança realizado pelos 

professores, mas de sua própria maneira, levando os skates para o chão de terra, 

buscando o morro que dava acesso a escola, criando novas brincadeiras e usos 

para esse equipamento que tem em sua raiz a inovação, a radicalidade e o estilo, 

este último atribuído ao modo como cada skatista se expressa através de suas 

manobras. 

 

No segundo encontro, realizado na UFES, tendo um espaço mais propício a prática 

“tradicional” do skate, com espaço amplo e cimentado, de chão liso e regular, a 

experimentação pôde ser muito mais livre, com menos intervenções, e já possuindo 

um conhecimento anterior do objeto. O contato inicial, no primeiro encontro, gerou 

curiosidade, vontade de experimentar de novo, e nesse segundo momento esta 

vontade pôde ser explorada. Para mim foi incrível, totalmente motivador, ver 

crianças que tiveram tão pouco contato anterior se divertindo tanto e vivendo o skate 

daquela forma, livre, explorando as possibilidades, sem medo de subir e cair, 

sabendo que cair faz parte da brincadeira e que levantar após a queda também. 
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5 IDAS E VOLTAS 

 

Vou retornar daqui 
ausfahrt ficou pra trás 
não consigo encontrar 

Descarregar em ti tudo em que acredito 
mas amanhã eu vou embora 
Tenho pouco tempo a dividir 

 
(Asfalto – Dead Fish) 

 

5.1 Skate sem fronteiras 

 

Após estas experiências vividas no estágio, tive a oportunidade de estudar na 

Alemanha como parte do programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal, 

que concedia bolsas de estudo para graduação e pós-graduação em universidades 

do exterior na situação de mobilidade acadêmica. Ao arrumar as malas para essa 

aventura de um ano e meio em terras germânicas tive a preocupação de separar um 

espaço para meu longboard, o que se provou uma escolha bastante acertada. 

Desde meus primeiros dias na pequena cidade de Aachen, localizada no oeste da 

Alemanha, próximo da fronteira com Bélgica e Holanda, o skate se provou bastante 

útil, tanto em questão de mobilidade, quanto para minha integração no ambiente em 

que eu estava, por ser uma cidade pequena, com um anel viário que circunda todo o 

centro histórico. 

 

Andar pela cidade, utilizando ele como meio de transporte, era extremamente fácil 

devido à grande quantidade e qualidade das ciclovias alemãs, e também ao respeito 

dos motoristas aos ciclistas e skatistas. Observar essa diferença de mentalidade, me 

mostrou uma maior preocupação das pessoas com meios de transporte alternativos 

como solução para problemas de mobilidade urbana, e que o skate pode também 

ser utilizado para isso. Isso foi algo que me chamou a atenção, pois no Brasil é 

muito mais comum uma busca pelo carro próprio e um descaso do poder público 

com as questões de mobilidade e transportes alternativos, tendo até mesmo os 

meios de transporte coletivos pouca atenção por parte do governo e sendo evitados 

por boa parte da população. 
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Devido à presença constante do skate comigo, passei a ser visto por outros skatistas 

locais como um deles, que se mostravam muito mais abertos e pacientes do que eu 

imaginava que seriam com um morador estrangeiro, que ainda engatinhava no 

complexo idioma. Diante disso, a experiência obtida durante a pesquisa da qual 

havia feito parte auxiliou bastante, facilitando meu processo de inserção naquele 

grupo. 

 

Com as conversas mais frequentes surgiam também convites para frequentar locais 

de prática do skate que me eram desconhecidos por conta do pouco conhecimento 

que possuía da cidade. Ter a oportunidade de andar com locais, em “picos” locais, 

me trouxe a memória o documentário Dogtown and Z-Boys - Onde Tudo Começou 

(2001), do diretor e skatista Stacy Peralta, que retrata o ressurgimento da cena do 

skate nos Estados Unidos no final da década de 1970. 

 

No filme/documentário muitas vezes é abordada a questão de rivalidade e 

sentimento de posse dos surfistas e skatistas com os melhores locais de prática de 

cada região, representado com pichações de “Locals Only”, porém ali eu via um 

sentimento totalmente diferente, de integração e aceitação de um membro externo 

na comunidade, o que acredito ser reflexo de uma luta constante da população 

alemã em combater a xenofobia e os resquícios do pensamento propagado pelo 

Terceiro Reich6. 

 

Devido ao histórico de intolerância e crimes contra a humanidade cometidos pelo 

governo alemão durante a Segunda Guerra Mundial, é extremamente presente na 

educação alemã e no dia a dia da população a necessidade de compensação pelos 

acontecidos e de aceitação da diversidade na sociedade. A exclusão de pessoas de 

fora e comunidades muito fechadas são malvistas e evitadas.  

                                                           
6 Nome dado ao governo totalitário alemão entre os anos de 1933 e 1945, em que o Estado Alemão 
era dominado por Adolph Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), 
mais conhecido como Partido Nazista. O nome remete a formação do Terceiro Império Alemão, na 
intenção de exaltar os ideais nacionalistas e a superioridade do povo alemão perante outros povos, 
tendo como Primeiro Reich o Sacro Império Romano-Germânico (962-1806) e o Segundo Reich o 
Império Alemão, governado pela casa Hohenzollern até a derrota na Primeira Guerra Mundial (1871-
1918). 
Fonte: III Reich (Império Alemão) in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2017. [consult. 2017-12-08 12:31:53]. Disponível na 
Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$iii-reich-(imperio-alemao) 
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Ao ver no povo alemão essa preocupação com esse aspecto histórico e na 

importância que a educação tem no processo de formação de uma população mais 

aberta e tolerante, vejo o papel do professor como agente de transformação social, 

peça fundamental para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. E tendo 

vivenciado isso e podido observar essa transformação, encaro como parte de 

minhas obrigações como educador atuar junto aos alunos para que ela possa 

acontecer também em nosso contexto socioeducativo. 

 

Percebi nos skatistas de Aachen sempre uma busca por maior abertura ao 

estrangeiro, ao novo, acolhendo e indicando lugares, o que não me parecia comum 

tendo em vista as representações com que tinha tido contato anteriormente por meio 

do documentário citado e de algumas experiências vividas no meio do skate. 

 

Após seis meses vivendo nesta pequena cidade e convivendo com skatistas locais, 

me mudei de cidade para continuar meus estudos na Technische Universität 

München. Na cidade de Munique pude também vivenciar o skate como alternativa 

de transporte, mas tive uma experiência diferente com ele, como esporte-prática. 

Enquanto em Aachen a prática era muito mais urbana, se apropriando dos espaços, 

e espontânea, em Munique ela se concentrava em skate-parks e era organizada em 

associações de skatistas, sendo assim mais regrada e esportivizada, possuindo 

pontos fixos de encontro, campeonatos internos, camisas e regras próprias. 

 

Nesse período, pude presenciar uma edição do Mash, campeonato de esportes 

radicais que acontece no parque olímpico da cidade, contado com atletas 

profissionais de skate e de outras modalidades. Durante esse campeonato era 

comum ver membros da associação de skatistas, devidamente uniformizados 

fazendo cadastro de novos associados, algo totalmente impensável tanto para mim 

acostumado com a história e origem do movimento skatista, quanto para os skatistas 

da pequena cidade de Aachen pertencentes a cena punk rock7, anarquista, 

                                                           
7 O movimento punk surgiu como uma contra-cultura que prega o anarquismo e a ideia do “faça você 
mesmo”. [...] Esse movimento político e estético juvenil busca, através da estranheza, chocar, causar 
o rompimento dos parâmetros de beleza instituídos, interferir e perturbar a ordem, valorizando o 
“caos”. A partir do “lixo” da sociedade urbana e industrial, constrói seu estilo visual e (anti)musical, 
colocando-se no espaço público, chamando a atenção sobre si e causando confusão (ABRAMO, 
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acostumados a se apropriarem de espaços os mais inusitados para suas práticas, 

como estacionamentos de igrejas e bunkers da Segunda Guerra Mundial. 

 

Esta diferença de modos de encarar o skate, como prática corporal vinculada a uma 

forma de se expressar e contestar a sociedade com suas raízes no movimento de 

contracultura, ou como esporte relacionado ao modelo de vida saudável e padrões 

de regras normativas e avaliativas, tiveram uma ligação muito grande com o terceiro 

momento em que o skate esteve presente no meu período de estudos na Alemanha. 

 

Ao cursar a disciplina de “Esportes tendência e de tempo livre” (tradução livre) 

(Trend- und Freizeitsport), tive contato em caráter teórico com modelos de evolução 

das expressões corporais para o modelo esportivo que, segundo Lamprecht, Murer e 

Stramm (2003) passam por cinco etapas: invenção por indivíduos, inovação através 

de pequenos grupos, desenvolvimento através de subculturas, maturação por 

demanda generalizada e saturação por meio de exercício generalizado, com a 

formação de associações e clubes. 

 

Ao compreender as transformações pelas quais as práticas corporais passam, 

compreendi melhor alguns elementos da cultura corporal de movimento e pude 

refletir sobre a necessidade de contextualização dos esportes no ambiente escolar. 

Tendo isso como parte da minha formação como professor, em consonância com 

Kunz (1994, p. 119), acredito que “[...] o esporte ensinado nas escolas enquanto 

cópia irrefletida do esporte competição ou de rendimento, só pode fomentar 

vivências de sucesso para uma minoria e o fracasso ou vivência de insucesso para a 

grande maioria”. 

 

Analisando os estágios evolutivos e sabendo das especificidades de cada local, 

pude perceber o foco e percepção de cada grupo no espectro deste modelo, assim 

como o em que eu mais me enquadro. Enquanto os skatistas de Munique se 

organizavam em clubes, seguindo suas regras e se aproximando cada vez mais da 

estrutura estabilizada de esporte, os de Aachen desenvolvem seu estilo em sua 

subcultura punk rock, utilizando o skate como instrumento de contestação social e 

                                                                                                                                                                                     
1994; BIVAR, 2001; O’HARA, 2005)”. (Cidade, cultura e ambiente sob a perspectiva geográfica; 
Gomes, Hauresko, Bortol 
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de expressão corporal, se apropriando da cidade como lugar de prática. Tendo em 

meu processo formação identitária a clareza do papel de transformação social do 

professor e de luta por uma sociedade menos excludente, me vejo mais próximo da 

prática corporal do que no modelo desportivisante, abordando os conteúdos sob 

essa ótica em minhas aulas. 
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5.2 O fim da vida acadêmica e o início da carreira profissional 

 

Voltando para o Brasil, minha relação com o skate voltou a ter um momento de 

afastamento, devido à falta de tempo e responsabilidades diversas. Porém nesse 

retorno pude perceber as mudanças ocorridas durante o período em que estive fora 

em relação a presença do skate na cidade de Vitória. 

  

Observei, em minhas idas aos locais em que antes realizava minha pesquisa, uma 

diminuição considerável de skatistas e a ausência dos rostos que me eram tão 

familiares. Curioso por saber a razão dessa mudança, procurei alguns membros com 

quem ainda possuía contato, e qual foi minha surpresa ao saber que a maioria dos 

grupos que frequentavam aquele espaço haviam se desfeito devido a um período de 

proibição da prática no calçadão da praia de Camburí por parte da prefeitura de 

Vitória. 

 

Ao olhar para essa proibição imposta, que depois foi revogada com aplicação de 

regulamentações para o uso do espaço, vejo resquícios da mentalidade do skate 

como prática marginal, como algo a ser combatido e proibido. Além da 

marginalização do skate, também me surpreendeu a diferença no modo como o 

estado brasileiro e alemão veem a apropriação do espaço urbano pelos cidadãos. 

Enquanto lá eu era amparado e respeitado por estar buscando alternativas de 

transporte para melhor qualidade de vida e mobilidade urbana, aqui o skatista, o 

patinador, é proibido ou relegado à própria sorte. 

 

Após esse período de estranhamento e de readaptação, fui contratado pelo Colégio 

Marista Nossa Senhora da Penha, nas funções de professor de Educação Física e 

treinador das equipes de Handebol. Foram-me designadas as turmas da Educação 

Integral, projeto no qual estudantes de segundo ano da educação infantil ao sexto 

ano do ensino fundamental possuem aulas de reforço e oficinas de inglês, artes, 

teatro, música e educação física no contra turno escolar. 

 

Ao iniciar, juntamente com a coordenação pedagógica, a elaboração do plano de 

ensino anual, busquei em minhas experiências de formação conteúdos que fossem 

relevantes para os alunos, propiciando práticas alternativas as tradicionalmente 
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trabalhadas na educação física escolar. Diferente dos momentos de estágio em que 

vivenciei relutância e resistência das escolas a conteúdos não tradicionais, recebi 

total apoio e incentivo de minha coordenação para abordar tais temáticas em minhas 

aulas.  

 

Vejo que entender que os estudantes – em constante convívio com uma cultura 

midiática diversa, trazem consigo conhecimentos prévios e externos a cultura 

escolar – possuem anseios e expectativas que a escola tradicional não tem se 

mostrado capaz de atender, nos faz perceber a importância de se trazer elementos 

presentes em suas culturas para dentro das aulas, contextualizando e 

ressignificando práticas com as quais eles têm contato, para que estas assumam 

novos sentidos em suas realidades sociais. 

 

Assim, tendo em Giddens referência no que tange as possibilidades de inserção de 

diferentes conteúdos no ambiente escolar e a influência da mídia nos alunos, 

entendo que “Considerar o caráter pedagógico da cultura de massa é salientar que a 

ampla circularidade dos bens culturais juntamente com a difusão das informações 

contribuem para o surgimento de novas formas de interação educativa” (GIDDENS, 

1994 apud SETTON, 2002, p. 113) 

 

No decorrer do ano foram muitas as vezes em que me senti desafiado e incertezas 

me afligiram. A inexperiência a frente de turma na condição de professor regente, a 

falta de identificação com as turmas mais novas, a rotina do ambiente escolar, tudo 

isso para mim era muito novo. Porém a familiaridade com a busca por novos 

desafios proporcionada pela experiência com o skate, a quase necessidade 

constante de se pôr a prova e de se expor ao desconhecido, me auxiliou a consegui 

superar essas dificuldades encontradas. 

 

Ao trabalhar conteúdos diversos, como rúgbi, badminton, slackline, beisebol e 

enduro de aventura, assim como modalidades esportivas tradicionais, tenho 

buscado possibilitar a os alunos novas vivências a partir de uma postura de maior 

abertura e liberdade com eles. Acredito que a experiência de compartilhar 

conhecimento por meio do skate, de modo totalmente horizontalizado, me preparou 
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para uma prática docente muito mais representativa da minha personalidade e da 

minha identidade como professor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seja feliz como nunca se permitiu 
Agora já não há tempo pra lamentar 

Ninguém vai sentir ou ver por você 
A recompensa não virá 

Mas isso não importa 
Tudo vai terminar... 

Sobre os escombros a sorrir 
No meio da multidão 

Cantando alto a canção 
 

(A Recompensa – Dead Fish) 
 

Este memorial marca meu retorno, agora sistematizado na forma de escrita, a esta 

prática que me encanta e atravessa minha trajetória há tanto tempo. Esse exercício 

de reflexão me trouxe à memória as diferentes experiências vividas com e através 

do skate, e me fez perceber que sua importância foi ainda maior do que eu 

imaginava. Elas tiveram um papel imensurável e insubstituível tanto na escolha do 

curso e na formação da minha identidade como professor de Educação Física, 

quanto na minha relação com as práticas escolares, os outros professores, meus 

alunos, e com as possibilidades de ensino no ambiente escolar. 

 

Ao retomar minha trajetória com o skate, anterior à entrada na graduação, percebo 

sua importância em minha escolha pelo curso de Educação Física, porém acredito 

que minha maior motivação foi a vontade de ser professor. Ao ter contato com 

diversas práticas corporais ao longo da vida, a aproximação com a Educação Física 

se torna natural, mas ao refletir sobre minha trajetória e motivações, não consigo 

determinar se esse contato foi a real razão para a seleção do curso. Para determinar 

em que medida esse contato influencia essa escolha, seriam necessários estudos 

com outros graduandos e graduados, buscando suas motivações e relações com 

práticas corporais ao longo da vida. 

 

Ter possibilidades de prática docente em diferentes espaços durante a graduação 

me permitiu, desde os períodos iniciais, estar no papel de professor, vivenciando as 

dificuldades e potencialidades da profissão. Ao estar à frente de uma turma, tendo 

que aplicar os conhecimentos recém apreendidos, lidando, na prática, com teorias 

pedagógicas e saberes específicos, a construção da identidade a partir das 

experiências vividas se torna muito natural para o professor em formação. Vejo no 
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contato com a prática pedagógica ainda no início do curso uma possibilidade de 

maior identificação dos graduandos com a profissão para a qual estão se formando, 

e com isso uma maior significação e apropriação dos conteúdos vistos nas 

disciplinas. 

 

Revisitando minhas práticas pedagógicas com o skate, tanto durante a graduação 

quanto em minha experiência atual de docência, vejo nele um conteúdo que poderia 

ter maior inserção na educação física escolar. Seus conceitos, valores e significado 

social, se aliados a uma prática que tenha por base a segurança, pode acrescentar 

às aulas e trazer a nossos alunos experiências diferenciadas no ambiente escolar. 

 

Praticando o skate aprendi como lidar com incertezas, enfrentar desafios, me 

adaptar rapidamente e, principalmente, levantar depois de cair. Essas atitudes, 

valores e posturas adquiridas me ajudaram a lidar com as situações encontradas 

nas aulas com maior naturalidade que meus colegas de formação, e tornaram 

minhas vivências como professor em formação mais positivas, permitindo que eu 

tirasse maior proveito delas ao encarar essas situações com um olhar mais atento 

proveniente das experiências anteriores.  

 

Pelo fato de o conhecimento que adquiri sobre skate, tanto teórico quando prático, 

ter sido aprendido e compartilhado de maneira horizontalizada, num ambiente com 

fortes vínculos afetivos, tenho a tendência de tentar recriar esse tipo de 

comunicação nas minhas turmas. Especificamente no caso de adolescentes, 

acredito que isso ajude a dar sentido aos elementos da cultura corporal de 

movimento no contexto no qual eles estão introduzidos. E ao dar sentido aos 

conteúdos trabalhados, esses conteúdos passam a tocar os alunos de modo muito 

mais pessoal, criando experiências que levarão em suas trajetórias de vida, assim 

como trago as minhas. 

 

Em toda a minha trajetória revisitada neste memorial, vários momentos se 

mostraram significativos para minha formação identitária. Desde meus primeiros 

contatos com o skate, passando por minhas vivências no CEFD, minhas idas a 

campo como pesquisador em formação, os estágios aprendendo na prática a ser 

professor, até minhas oportunidades de estudo na Alemanha e, após o retorno, de 
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assumir minhas próprias turmas, muitas foram as experiências que me marcaram, 

que foram relevantes tanto acadêmica quanto pessoalmente. As oportunidades de 

conhecer pessoas por meio da prática do skate e durante a graduação, de 

proporcionar aos alunos de diversas realidades crescimento social, de buscar em 

diferentes espaços crescimento pessoal e profissional, me tocaram, dando sentido 

ao processo de formação e de construção da minha identidade. 

 

O exercício de rememorar minhas experiências, refletindo sobre minha trajetória, me 

permitiu aprender mais sobre como essa identidade foi formada e como ela se torna 

presente em minhas aulas. E ao compartilhar esse processo de construção de 

identidade na forma de memorial, busco proporcionar a quem venha a lê-lo a 

possibilidade de refletir, também, sobre os elementos de sua própria formação, e 

como eles podem influenciar positivamente sua prática pedagógica. 
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