
Um modelo educacional para o desenvolvimento de resiliência baseado no Rap e Parkour

A publicação “ЯAPKOUR - Um modelo educacional para o desenvolvimento da resiliência 
baseado no Rap e no Parkour” apresenta os outputs fi nais do projeto “ЯAPKOUR - RAP e 
parKOUR: uma arte de rua para promover a inclusão social e cultural dos jovens” fi nanciado 
pelo programa Erasmus + UE 2018, ação-chave 2: cooperação para a inovação e o intercâm-
bio de boas práticas - Parcerias estratégicas no domínio da juventude (www .rapkour.com).

O projeto foi conduzido de 2018 a 2020 por meio de uma parceria formada pelo principal 
proponente português ASTA, Covilhã (P), Fédération de Parkour (FR), Nuovo Comitato il 
Nobel per i Disabili, fundado por Franca Rame e o laureado com o Prémio Nobel da Litera-
tura de 1997 Dario Fo, e a associação Nuovi Linguaggi, Loreto (I).

A Cooperativa RUMBOS (E) apoiou o projeto como parceiro associado para a tradução 
em espanhol dos produtos e sua difusão na Espanha.

O ЯAPKOUR foi concebido para promover o Rap e o Parkour em contextos corretos e 
legais, que podem trazer valores positivos, estimular a expressão e a participação artísticas 
e desenvolver habilidades cívicas e sociais. O envolvimento de jovens provenientes de con-
textos marginais ou social e culturalmente desfavoráveis com disciplinas de rua, permite 
que sejam usadas para promover ideias como inclusão social, combater a discriminação e 
ativar o diálogo intercultural, incentivando a partilha de ideias, conhecimentos e habilida-
des, através de um caminho de aprendizagem informal e formal. Isso permite-nos usar as 
novas linguagens expressivas dos jovens, como recurso para a comunidade, e promovê-las 
por terem consigo a capacidade de inovação cultural e económica.

Com o uso do Rap e do Parkour, os objetivos específi cos do projeto são:
- desenvolver métodos efi cazes para alcançar os jovens marginalizados, promovendo a in-
   clusão, emancipação, participação e cidadania ativa de jovens com menos oportunidades
  e em risco de exclusão social;
- promover atividades sociais / educacionais de primeira linha destinadas a apoiar as ca-
  pacidades e desenvolvimento profi ssional dos educadores e dos jovens trabalhadores
  para melhorar a aprendizagem daqueles que provêm de contextos desfavorecidos.
Consta ainda deste projeto um Docufi lm, que pode ser visto no site e na plataforma, com 

o qual se pretende captar o espírito e os momentos marcantes do projeto, que decorreu em 
Portugal, França e Itália.

www.rapkour.com
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GÉNESE, ESTRUTURA E CURSO DO 
PROJETO

PARTE  I 

Por Almudena Serra González e Nazzareno Vasapollo

1. INTRODUÇÃO

AlbiAsta (ASTA) é uma associação cultural portuguesa especializa-
da em artes cénicas, que atua na produção de espetáculos, na orga-
nização de festivais e no uso do teatro como ferramenta educacional, 
através de colaborações permanentes com a Universidade da Beira 
Interior e com as escolas da região onde a associação se encontra 
sediada (PT).

A sua projeção internacional é demonstrada por ‘tournées’ em 
muitos países, pela condução de projetos europeus e por vários pré-
mios internacionais.

A constante atenção à dinâmica social levou esta associação, nos 
seus vinte anos de vida, a estruturar inúmeras ações de intervenção 
inclusiva de camadas desfavorecidas, com especial atenção aos jo-
vens em situação de risco.

A procura de soluções originais para a concretização desse mes-
mo objetivo conduziu à ideia de um projeto que seria benéfi co para 
a transmissão de mensagens positivas de/e entre jovens e que ala-
vancaria as linguagens expressivas mais apreciadas e praticadas por 
eles. ЯAPKOUR - Rap e Parkour: a arte de rua para promover a inclu-
são social e cultural dos jovens nasceu desse zelo e, para a sua 
realização, o projeto socorre-se das ferramentas disponibiliza-
das pela União Europeia para a aplicação e desenvolvimento 
de políticas inclusivas e educacionais.

O programa Erasmus+ representa uma dessas ferramentas, vol-
tado para a inovação no campo da aprendizagem em todas as suas 
formas, incluindo a animação e a educação dos jovens. No ano de 
2018, em Portugal, na ação KA2 Erasmus+ Parcerias Estratégicas para 
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a Inovação no Setor da Juventude (segunda temporada), foram 
apresentados 20 projetos, dos quais apenas 3 foram financiados. 
ЯAPKOUR foi um deles.

Uma parceria estratégica potencia que organizações ativas no setor 
da juventude, bem como empresas, órgãos públicos e organizações 
da sociedade civil ativas em diferentes setores socioeconómicos, coo-
perem na implementação de práticas inovadoras que resultem em 
recreação juvenil de alta qualidade, modernização institucional e 
inovação social. Tudo isto, geralmente, é resultado do trabalho de-
senvolvido por consórcios, formados por organizações de diferentes 
países, que têm como fim criar e disseminar produtos intelectuais e 
organizar atividades de treino vinculadas a estes últimos.

As diretrizes de desenvolvimento indicadas pelo Programa foram 
inestimáveis no que respeita ao estabelecimento de um produto me-
todológico completo, composto por vários elementos integrados, 
aspirando a representar um padrão de referência europeu de alto 
nível, com excelente visibilidade e de forte impacto.

Partindo da perspetiva de adaptar as melhores práticas surgidas 
na França (país onde o Parkour nasceu) à realidade de cada um dos 
países onde os diferentes parceiros se encontram sediados, o aspeto 
transnacional foi altamente valorizado na fase de execução do proje-
to ЯAPKOUR. De facto, o objetivo era criar e experimentar uma série 
de ferramentas e de metodologias, compostas por atividades teóri-
cas e práticas que pudessem levar à interação entre jovens traceurs 
(praticantes de Parkour) e jovens rappers de diferentes países. A voz 
e o corpo, enquanto atuam de maneiras diferentes, confrontam-se 
em espaços e dimensões que extrapolam os contextos nacionais, tor-
nando-se um meio ideal para a promoção do multiculturalismo.

2. CONTEXTO HISTÓRICO E MOTIVAÇÕES PARA O PROJETO  

Quando a companhia de teatro ASTA começou a traçar as prioridades 
sobre as quais iria concentrar os seus esforços no acesso ao financia-
mento da UE, começou, sic et simpliciter, por partir de dois dos seus prin-
cipais pilares: a expressão performativa do corpo e a intervenção a favor 
da inclusão social, com especial atenção aos grupos de jovens.

O foco voltou-se para duas atividades, Rap e Parkour, como mani-
festações que encontraram vida e desenvolvimento “a meio do cami-
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nho”, de acordo com as suas próprias regras, nem sempre codificáveis, 
geralmente marginalizadas e praticadas por pequenos grupos de pes-
soas. Ambos têm uma vasta audiência, especialmente entre o público 
juvenil, mas são desenvolvidos maioritariamente por jovens de ca-
madas desfavorecidas, pela sua condição económica, étnica, urbana 
e cultural, implicando a disseminação de valores e comportamentos 
não educacionais: a linha entre arte, exibição e vandalismo é sempre 
ténue. Além disso, iniciativas espontâneas ocorrem, frequentemente, 
entre jovens praticantes de Parkour que, se não estiverem adequada-
mente preparados e prontos para realizar o seu trabalho de acordo 
com práticas seguras, podem dar azo a acidentes graves.

Por isso, imaginámos como combinar, agregar e, de certa forma, fun-
dir as duas práticas, Rap e Parkour, no ЯAPKOUR, com o objetivo de 
criar uma metodologia que pudesse integrar a criatividade dos jovens 
nas comunidades locais e definir um caminho educacional, no senti-
do de fortalecer a partilha e de potenciar o melhoramento de espaços 
urbanos, a criatividade e a atividade físico-desportiva. A intenção era 
a de promover atividades de Rap e Parkour, seguindo caminhos corre-
tos, legais e de valor positivo, incentivando a expressão e a participa-
ção artística e desenvolvendo competências cívicas e sociais. O envol-
vimento dos jovens em situações de marginalidade, desconforto social 
e cultural, por meio das disciplinas “de rua”, permite-lhes transmitir 
mensagens como inclusão social, combate à discriminação e diálogo 
intercultural, favorecendo a partilha de ideias, conhecimentos e com-
petências por meio da aprendizagem não formal e informal. Desta 
forma, as novas linguagens expressivas da juventude são usadas como 
um recurso para a comunidade, aprimorando-as e, ao mesmo tempo, 
tornando-as capazes de fomentar inovação cultural e económica.

Em vários países, por exemplo, o trabalho de campo mostrou que al-
gumas atividades de Parkour, realizadas em parques e/ou locais degra-
dados, incentivaram os praticantes a limpar e a reabilitar os locais.

O Rap e o Parkour também podem fazer com que as crianças e 
jovens entendam cada lugar como um “local/spot”, um espaço para 
praticar, preservando-o de atos de destruição, tornando-se, assim, 
numa forma de combate ao vandalismo nas cidades (que resulta em 
importantes danos monetários).

De acordo com uma metodologia recente, desenvolvida por Nata-
lia Ivanova, professora de ginástica dinamarquesa, a filosofia do Par-
kour exige que o praticante não só se coloque desafios como também 
dê o melhor de si. Para além do mais, enquanto as drogas e o álcool 
podem dar uma visão distorcida da realidade, o Parkour ensina as 
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pessoas a calcular bem as distâncias e a manter o foco, tudo no senti-
do de desenvolver uma perceção precisa da realidade.

O Rap foi escolhido por estar em sintonia com o Parkour e por ter um 
alto grau de difusão entre os jovens dos países parceiros. O seu uso em 
contexto educacional visa incentivar o desenvolvimento de competên-
cias instrumentais e a compreensão da música, bem como incentivar a 
criatividade, o respeito pelas regras, o saber ouvir as outras pessoas e toda 
uma série de elementos transversais, específicos de cada disciplina.

A música acompanha e apoia os jovens quando se veem obrigados 
a enfrentar tensões difíceis: individualização, autonomia, relaciona-
mento com os outros e consigo próprios. É uma ferramenta capaz de 
derrubar barreiras culturais e étnicas entre jovens de diferentes ori-
gens e, de facto, promover mensagens inclusivas e de tolerância. Os 
rapazes, em particular, aproximam-se do Rap, porque identificam, 
muitas vezes, nas histórias narradas pelos rappers o seu próprio des-
conforto e a sua história de vida, tudo contado sem filtros.

O filósofo educacional italiano Duccio Demetrio, na introdução do 
seu livro The Game of Life, destaca o facto de que escrever sobre si 
mesmo não é uma atividade frequente, uma vez que esta requer uma 
continuidade e perseverança obstinada. Essas observações convi-
dam-nos a não subestimar o poder do Rap que, graças ao seu apelo, 
está a implementar uma nova onda de paixão pela escrita na vida de 
muitos adolescentes. Na verdade, reconhece-se que a narração em 
rima é um dos raros recursos que permitem que a escrita desempe-
nhe a tarefa de transmitir mensagens. Perante tudo isto, assume-se 
que deve ser reconhecida no Rap uma função pedagógica e social 
capaz de desenvolver competências transversais.

ЯAPKOUR, portanto, propõe-se como um caminho metodológico 
e experimental que surge da necessidade de estruturar processos 
de aprendizagem que sempre foram realizados de forma voluntá-
ria, sem qualquer estruturação prévia. Os operadores terão o papel 
de facilitadores nas fases de aprendizagem, animando o treino das 
crianças através do desenvolvimento e dinamização de atividades 
teóricas e práticas. Desta forma, será possível construir um caminho 
que possa ser usado não só em outros contextos como também em 
sessões futuras, e atualizá-lo facilmente, integrando as mudanças 
que as práticas de Parkour e Rap sofrem constantemente.

O projeto visa proporcionar aos jovens uma maior consciencialização 
quanto ao seu potencial, à possibilidade de redenção e ao seu espírito de 
iniciativa, incentivando a sua participação no melhoramento de espaços 
na sua cidade, enquanto que exploram a sua criatividade para conceber 
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(a partir de/e para si) mensagens e práticas inclusivas. O local escolhido 
é a “rua”, como local pedagógico onde os jovens se encontram e experi-
mentam relacionamentos com colegas e com o meio ambiente. Desta 
forma, ЯAPKOUR visa proporcionar e promover a emancipação dos 
jovens, dando uma sensação de pertença a esses locais de encontro, 
permitindo, desta forma, que experimentem novas práticas de cidada-
nia ativa, através de uma forma diferente de usar e viver a rua.

3. ESTRUTURA E CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

A estrutura das atividades do projeto, delineada para cumprir os ob-
jetivos anteriormente identificados, foi estabelecida de acordo com as 
diretrizes de referência Erasmus+, prevendo:

- realização de produtos intelectuais (OI);
- atividades de treino funcionais para a produção de OIs;
- divulgação dos resultados, inclusivamente através de eventos multi-
   plicadores nos países parceiros;
- reunião entre parceiros do projeto para a implementação de ações
   de gestão, pesquisa e produção.

3.1 - Produtos intelectuais
Na fase de elaboração do projeto, optou-se por criar produtos fun-
cionais, não apenas para o estabelecimento de métodos de referên-
cia para a educação e o trabalho com jovens, mas também para a 
divulgação dos resultados que tiveram o valor agregado de favorecer, 
numa perspetiva mais ampla, o trabalho em rede entre profissionais 
e organizações que, normalmente, operam nas áreas de aprendiza-
gem, das artes e da inclusão social.

Consequentemente, foi estabelecida a produção das seguintes OIs, 
conceptualmente pertencentes às duas direções do projeto: a meto-
dológica e a de disseminação.

Fig. 1. -Produtos intelectuais
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Além disso, foi criada uma plataforma multilíngue de E-Learning 
para funcionar como ferramenta interativa entre os participantes 
nas atividades de treino e, também, como repositório de materiais 
didáticos (arquivos de textos, vídeos, manuais, imagens, artigos, etc.).

Produtos disseminadores 
- Edu-Docufilm
- Página do site e do Facebook

Estes produtos foram estruturados para os fins usuais de informação, 
comunicação, divulgação e aperfeiçoamento dos projetos Erasmus+.

O docufilm também se apresenta como um apoio à metodologia, 
na medida em que, ao longo da narrativa, são realizados exercícios 
durante workshops e cursos que podem ajudar os educadores a com-
preender melhor todo o trajeto do treino proposto.

3.2 Atividades de treino
O principal objetivo das atividades de treino era, à partida, testar a 
metodologia ЯAPKOUR que estava a ser desenvolvida pela Equipa de 
Pesquisa na fase de execução.

A sua primeira inscrição ocorreu no período de 9 a 13 de agosto 
de 2019, num curso ЯAPKOUR realizado em Roubaix (FR), na asso-
ciação Parkour59, com a participação de 9 jovens oriundos dos três 
países parceiros.

Um dos resultados do curso é representado num vídeo realizado 
pelos participantes com a colaboração da DAMAS, uma associação 
cultural da cidade anfitriã, especializada na divulgação do Rap: ht-
tps://bit.ly/2RlSKRm.

A atividade permitiu que os investigadores e os formadores envol-

Resultados metodológicos
- Análise das necessidades
- Curricula
- Materiais Educacionais
- Plataforma de e-learning e Repositório de Materiais
- Diretrizes
As diretrizes metodológicas baseiam-se em esquemas de treino 

funcionais para os Curricula e apoiadas nos Materiais Educacionais 
que, por estarem associados a atividades de performance corporal, fo-
ram essencialmente concebidos como fichas de exercícios performa-
tivos baseados em Rap e Parkour.
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vidos testassem o método e recolhessem depoimentos úteis, visando 
a sua melhoria.

Os resultados foram discutidos num workshop reservado aos ope-
radores da parceria realizada em Loreto (I) em outubro desse mes-
mo ano. Este evento também teve com propósito treinar os recursos 
humanos que, no futuro, usarão a metodologia nas quatro organiza-
ções parceiras do projeto.

Um último curso para jovens italianos, franceses e portugueses foi 
realizado em fevereiro, em Portugal, para validar definitivamente a 
metodologia do ЯAPKOUR.

3.3 - Disseminação e Eventos Multiplicadores
As principais ferramentas utilizadas para informação, comunicação, 
disseminação e exploração dos resultados foram:

- página de internet do projeto;
- página no Facebook;
- edu-docufilm (documentário);
- eventos multiplicadores.

Página de internet, página no Facebook e TELL ME Social Platform
Na página de internet (www.rapkour.com) pode ser lida uma breve 
descrição relativa à conceção dos seus vários componentes, enquan-
to a página do Facebook (www.facebook.com/rapkourproject) visava 
divulgar o projeto, especialmente junto dos mais jovens.

A utilização da plataforma social TELL ME (https://social.tellme-
project.com), criada na sequência do projeto Erasmus+ anterior, foi 
adotada como serviço de informação e comunicação, alcançando a 
rede de organizações e operadores individuais que procuram e ofe-
recem oportunidades de inclusão social e de aprendizagem.

Ao efetuar o registo em Social TELL ME, é possível:
- partilhar competências e interesses;
- informar-se e aprender sobre os projetos em curso em toda a Europa;
- informar-se e aprender sobre eventos individuais (demonstrações,
   workshops, conferências, exposições...);
- propor e/ou procurar parceiros para a implementação de novos
  projetos, mantendo-te atualizado sobre a abertura de candidaturas
  aos diversos programas da União Europeia.
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Roubaix (FR), 

9-13.08.2019
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Edu-Docufilm
Esta é uma ferramenta de divulgação importante, projetada, acima 
de tudo, para atingir um vasto público de espetadores através da dis-
tribuição online. Com este produto, pretende-se dar a conhecer, com 
facilidade, todo o processo em que o projeto esteve envolto, alguns 
momentos peculiares, o tipo de pesquisa realizada, bem como des-
crever as dificuldades encontradas durante o percurso.

O docufilm não se concentra apenas na narração dos momentos 
em que os produtos intelectuais do projeto foram elaborados, mas 
também nos locais que acolheram o trabalho de pesquisa e em todos 
aqueles que nela participaram.

O valor educacional deste produto audiovisual acentua-se pela 
apresentação de ideias úteis que sustentam os restantes produtos 
metodológicos do projeto.

Este documentário pretende ser um trabalho visual que permita 
aos espetadores entrarem no espírito do ЯAPKOUR e contactarem 
com as pessoas que experienciaram o projeto. Visando uma susten-
tabilidade e valorização mais amplas, o objetivo deste filme é servir 
de fonte inspiração para quem trabalha em setores diversificados, 
com especial atenção aos relacionados com a aprendizagem, inclu-
são social e atividades performativas.

Eventos multiplicadores
Este tipo de eventos é apoiado pelo Erasmus+ para tornar, acima de 
tudo, o projeto conhecido junto do público geral e do especializado, 
para disseminar e ilustrar as OI, para reunir opiniões úteis para a 
melhoria e sustentabilidade da proposta e para criar novas oportu-
nidades de colaboração e implementação de novas ideias.

Os eventos foram agendados nos três países parceiros: na Covilhã e 
em Tavira, em Portugal, em Roubaix e Estrasburgo, em França e em 
Loreto e Bolonha, em Itália.

O formato estabelecido para a programação destes eventos teve 
por base uma reunião dedicada a organizações e trabalhadores que 
se dedicam a um público juvenil, durante um happening para jovens 
(rHappening & FestiVAULT) e na exibição do Docufilm.

3.4 - Reuniões
Durante a vida do projeto, houve várias reuniões de trabalho, reali-
zadas pelos grupos de pesquisa e pela Comissão de Direção, tanto 
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Fig. 2 - Calendarização do projeto. Entre parênteses encontram-se as abreviaturas dos três países onde
 as reuniões tiveram lugar, atividades de treino e eventos multiplicadores: França, Itália e Portugal.

por videoconferência como nos locais onde as entidades parceiras se 
encontram sediadas. Os parceiros reuniram-se presencialmente três 
vezes em Itália, uma em Portugal e uma em França.

Em muitos casos, as reuniões foram propositadamente organiza-
das em simultâneo com workshops, cursos e eventos multiplicadores. 
Desta forma, a visibilidade das atividades no território anfitrião e 
nos meios de comunicação foi reforçada e os operadores do projeto 
foram capazes de discutir e avaliar os resultados das ações mais im-
portantes do mesmo.

3.5 - Calendarização
O projeto foi lançado a 1 de setembro de 2018 (Fig.2). O primeiro mês 
foi dedicado à conclusão das formalidades preliminares junto da 
Agência Nacional Erasmus+ portuguesa, e à organização da reunião 
de lançamento realizada em Bolonha (I), no mês seguinte.

Posteriormente, os grupos de trabalho concentraram-se na produ-
ção dos curricula, da plataforma de e-learning e das ferramentas da 
web que foram discutidas em várias sessões de videoconferência até 
ao lançamento da sua primeira versão, no verão de 2019.

De seguida, conforme descrito em respetivo parágrafo, as ativida-
des de treino destinadas a jovens (agosto, França: Roubaix) e opera-
dores dos parceiros do projeto (outubro, Itália: Loreto) funcionaram 
como uma primeira disseminação das ferramentas e métodos imple-
mentados, e foram um teste útil para a sua melhoria, tendo condu-
zido não só ao lançamento da versão final dos produtos intelectuais, 
mas também ao início da campanha de divulgação em França, Itália 
e Portugal.
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4. OS PARCEIROS

A parceria ЯAPKOUR é composta por quatro organizações, incluindo 
a ASTA, líder do projeto, cujo perfil já foi descrito.

Três dos parceiros trabalham juntos a nível europeu há algum tem-
po. Na verdade, além de ЯAPKOUR, a ASTA e as duas instituições 
italianas geriram em conjunto três projetos europeus:

- Erasmus + KA2 EDA 2019: ESCAPE - Incentivar o uso das artes cé-
nicas na educação de prisioneiros, com o objetivo de apoiar a edu-
cação dos cidadãos detidos;

- PROGRAMA REC (Direitos, Igualdade e Cidadania) 2019: ACEP
DEEP - Desenvolvimento de Caminhos de Educação Emocional 
e Serviços de Terapia Centrada na Arte contra a violência de género,
para o uso da Arte-terapia e Educação Emocional com vista ao
apoio às vítimas de violência;

- Erasmus + KA2 EDA 2016 TELL ME - Teatro para a Educação e
Alfabetização de Migrantes na Europa (www.tellmeproject.com).

A utilização do teatro apresenta-se eficaz no apoio à alfabetização 
linguística e matemática dos migrantes.

Com este último projeto, os três parceiros foram galardoados, em 
2019, com o Selo Europeu da Língua, estabelecido pela Comissão 
Europeia, e com o Prémio Confúcio de Alfabetização da UNESCO, 
financiado pela República Popular da China.

Federação de Parkour (FPK), Estrasburgo (FR).
A FPK é um órgão nacional que mantém 30 associações em toda 
a França, reunindo a comunidade francesa de Parkour e Freerun 
e apoiando organizações e traceurs independentes. Ciente dos be-
nefícios desta atividade, a FPK procura desenvolver o Parkour não 
apenas junto de pequenos grupos de jovens atletas, mas para todos, 
desde crianças a idosos, saudáveis a deficientes.

A FPK organiza, todos os anos, vários eventos de Parkour em toda a 
França que reúnem centenas de praticantes da modalidade, contribuin-
do para o desenvolvimento de jovens organizações de Parkour, propon-
do cursos de treino para futuros professores da modalidade, e é um ór-
gão representativo do Parkour junto de todas as autoridades francesas, 
tanto a nível local como a nível nacional (Ministério francês).

O Parkour nasceu em França, logo, considerou-se importante en-
volver uma das realidades mais importantes do mundo no projeto 
ЯAPKOUR.
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Associação Nuovi Linguaggi (ANL), Loreto (I).
A ANL foi escolhida por ter uma longa experiência nas artes cénicas, 
com especial atenção ao campo teatral, tanto a nível da produção de 
espetáculos como da educação.

A associação possui igualmente amplas competências no ensino 
e na produção audiovisual e cinematográfica (a sua principal tarefa 
no projeto):

- em 2017, o NEW IMAIE, o Sindicato Italiano de Intérpretes de
   Cinema e Televisão, foi nomeado para gerir um workshop voltado
  para atores europeus,
- organiza anualmente um curso de cinematografia,
- o seu presidente é realizador de cinema e encenador.

Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (CND), Gubbio (I)
Este foi fundado pelo famoso ator, encenador e dramaturgo Dario 
Fo, com o objetivo de aplicar os fundos do Prémio Nobel de Literatu-
ra, ganho em 1997, a favor dos menos favorecidos. (https://youtu.be/
tGaehOae7PY). 

Há mais de vinte anos que o CND trabalha em nome de pessoas 
com deficiência, migrantes, jovens em risco e outros grupos em con-
dições de desvantagem social e / ou económica.

Um importante apoio foi prestado por um dos parceiros associa-
dos: a Cooperativa RUMBOS, de Sevilha (www.rumbos.org), o qual 
contribuiu com as suas competências metodológicas no âmbito da 
Educação Emocional, ao mesmo tempo que expandiu os produtos 
intelectuais do ЯAPKOUR para Espanha e para a língua espanhola.

A contribuição de DAMAS (www.da-mas.com) e Parkour59 
(www.parkour59.com), duas associações locais que tratam da dis-
seminação do Rap e do Parkour entre os jovens, foi uma ajuda pre-
ciosa no evento realizado em Roubaix.
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5. A EQUIPA DO PROJETO

ASTA (P)

Sérgio Manuel Pereira Novo - Gestor de projetos, Investigador, 
Formador.
novo.sergio@gmail.com 
Licenciado em Design Multimédia, Mestre em Artes Visuais. Pós-Gra-
duação em Educação Visual e Tecnológica. Conta com 20 anos de car-
reira no teatro e performance, como encenador, ator, cenógrafo, for-
mador, professor e muito mais... Responsável por inúmeros projetos 
desenvolvidos nacional e internacionalmente.

Sérgio Novo 

Gestor de projeto e Investigador

FEDERAÇÃO DE PARKOUR (FR)

Maïa David - Gerente de comunicação e projetos
maia.david34@gmail.com 
Mestre em Mediação Cultural e Comunicação Internacional. Gesto-
ra de comunicação e projetos na área das artes cénicas. Investigadora 
e membro do Comité Executivo da Federação Francesa de Parkour.

David Pagnon - Cientista, artista de Parkour
david.pagnon88@gmail.com 
Engenheiro de pesquisa nas áreas de biomecânica e visão artificial, 
professor adjunto da Universidade de Ciências do Desporto, em 
Grenoble.
Traceur e performer artístico, secretário da Federação Francesa de 
Parkour e membro da sua comissão executiva desde 2009.
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NUOVO COMITATO IL NOBEL PER I DISABILI (I)

Nazzareno Vasapollo - Gestor de projetos.
vasapollo@gmail.com 
É, há mais de 25 anos, designer e gestor de projetos financiados por 
vários programas da UE em França, na Alemanha, em Itália, na Le-
tónia, em Portugal, na Roménia e em Espanha. Vencedor do Euro-
pean Language Label e do Prémio Confucius pela UNESCO, com o 
projeto TELL ME.

Perito avaliador das Agências de Cultura da UE, COSME e Eras-
mus+ (Portugal).

Nazzareno Vasapollo

Gestor de projeto

ASSOCIAZIONE NUOVI LINGUAGGI (I)

Andrea Anconetani - Gestor de projetos, investigador, formador, 
realizador 
a.anconetani@nuovilinguaggi.net 
Pedagogo, ator, encenador e cineasta, gestor de projetos e palestrante 
em programas da UE nas áreas da educação de adultos e formação 
profissional, com competências credenciadas pela região de Marche.
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Almudena Serra González e David Pagnon

Investigadores

RUMBOS (ES) Parceiro associado.

Almudena Serra González - Investigadora, formadora
almaserra@rumbos.org 
Psicóloga, professora de música, antropóloga e investigadora social.
Especialista em Educação Emocional, Psicoterapia Gestalt, Bioener-
gética e Processamento da Dor. Diretora da Pós-graduação em Edu-
cação Emocional da Universidade Pablo de Olavide e colaboradora 
com várias universidades espanholas.

Colaboraram na execução do projeto:
- Luisa Antonangeli, Associazione Nuovi Linguaggi - Loreto (I),
- Eugenio Criscuolo, Associação de Mediadores Interculturais,
   Cluj-Napoca (RO),
- Samuel Chaves Diaz, Rumbos - Sevilha (ES),
- Larbi Liferki, Parkour59 - Roubaix (FR),
- Sacha Lemaire, Fédération de Parkour - Estrasburgo (FR),
- Sidney Grosprêtre, Fédération de Parkour - Estrasburgo (FR),
- Paulo César Massano, Da-mas - Roubaix (FR),
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- Gomes Pereira Vera Alexandra, ASTA (P),
- Marco Refe, Associazione Nuovi Linguaggi - Loreto (I),
- Rabasquinho Ribeiro Diogo, ASTA (P),
- Magdi Sobih, Novo Comité Nobel para Deficientes - Gubbio (I).

Agradecimentos a:
- Simona Bruni, CSAPSA Cooperative - Bolonha,
- Manuel Simoncini (Kyodo), rapper - Bolonha.
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ANÁLISE DAS NECESSIDADES

PARTE  I I

Por Sérgio Manuel Novo, David Pagnon, Almudena Serra González

1. SITUAÇÃO ATUAL DOS JOVENS, VALORES E RESILIÊNCIA. 
PERSPETIVA EUROPEIA

De acordo com o último relatório do Eurostat (20151), “Ser jovem na 
Europa hoje”, a população jovem tem sofrido mudanças nos últimos 
anos no que concerne às taxas demográfi cas, acesso a estudos, mobi-
lidade, independência e qualidade de vida. O declínio demográfi co 
levanta inumeros problemas relativamente ao envelhecimento so-
cial e às consequências dele decorrentes, e, portanto, existem vários 
problemas diretamente relacionados com a faixa etária entre os 15 e 
os 29 anos. Uma das questões mais preocupantes é o abandono es-
colar, para o qual o nível de análise é estabelecido em torno de taxas 
de matrícula de cerca de 42% em França, 40,7% em Itália e 43,9% 
em Portugal2. Atendendo ao nível médio de absentismo em diferen-
tes países, este é, precisamente, um problema que preocupa vários 
governos. Por outro lado, nos objetivos identifi cados na estratégia 
Europa 2020, foi adotado um conjunto de medidas a nível da União 
Europeia em relação ao emprego dos jovens, que inclui medidas 
para garantir a inserção profi ssional e a continuação de estudos. Em 
2013, a nível europeu, as taxas de desemprego entre os jovens foram 
de cerca de 23% na Itália, 12% em França e 14% em Portugal, tendo 
aumentado nos últimos 5 anos.

Todos estes fatores infl uenciam a qualidade de vida e a saúde geral 
da juventude da Europa (diferenciando o período da adolescência 

Eurostat, 2015, Siendo joven en Europa hoy. ISBN: 978-92-79-43243-9
1

2
Ibidem
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entre os 14 e os 17 anos e a juventude entre os 18 e os 29 anos). A 
inserção tardia no mercado de trabalho, o absentismo escolar e as 
taxas de desmotivação, além da introdução de tecnologias de meios 
de comunicação e videojogos, que chegam a 90% da população eu-
ropeia, dão origem a uma situação preocupante para os jovens. Os 
objetivos da Europa, até 2020, passam pela criação de um quadro de 
sensibilização educacional para a prevenção de estilos de vida pou-
co saudáveis e o uso positivo das redes sociais “by the government, 
educators, parents, communication media, industry and all other re-
levant actors”3.

A situação emocional dos jovens pode ser explicada por depres-
são juvenil, transtornos mentais ou traumas que ocorreram durante 
o seu desenvolvimento. Todos esses fatores levam a que considere 
a adolescência, estendendo-se à população adulta jovem, como um 
grupo social vulnerável, devido às características acima descritas, às 
mudanças fisiológicas sofridas por essa faixa etária e às suas conse-
quências familiares e sociais. 

Portanto, é essencial desenvolver programas preventivos de for-
mação e apoio durante estas etapas sensíveis, promover competên-
cias que ajudem os jovens que possam, eventualmente, apresentar 
problemas comportamentais, que tiverem dificuldades, ou que sim-
plesmente desejem desenvolver essas atividades para se sentirem 
melhor, mais felizes e à vontade consigo mesmos e com o ambiente 
onde estão inseridos.

Além disso, o desconforto global das populações jovens que lutam 
para se adaptar ao mundo moderno e encontrar o seu papel na so-
ciedade, torna-as particularmente vulneráveis aos efeitos negativos 
da falta de atividade física. O estilo de vida sedentário é uma verda-
deira praga para a sociedade moderna, com consequências dramáti-
cas em termos de saúde física e mental. Um estilo de vida sedentário, 
geralmente, leva à inatividade física4, definida como uma taxa de ati-
vidade física que não excede 1,5 METs (equivalente metabólico da ta-
refa, medida da intensidade de uma determinada atividade) por dia, 
motivada pela posição física sentada de forma prolongada, contra 3,3 
METs para caminhar e 7 para correr. Por exemplo, manter-se senta-

Eurostat, 2015, Siendo joven en Europa hoy. ISBN: 978-92-79-43243-93

Ainsworth B. E.; Haskell, W. L.; Leon, A. S.; Jacobs, D. R.; Montoye, H. J.; Sallis, J. F. e 
Paffenbarger, R. S. 1993. « Compendium of physical activities: classification of energy 
costs of human physical activities », Medicine Science Sports Exercise, n°25, pp 71-80

4
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do diariamente durante várias horas, como durante o horário esco-
lar, pode levar a um risco aumentado de desenvolver várias doenças 
crónicas durante o envelhecimento, como a diabetes, a obesidade ou 
patologias cardiovasculares5.

 Embora não tão bem documentado como os distúrbios físicos, o 
efeito do sedentarismo prolongado também altera amplamente as 
capacidades cognitivas e sociais6. Promover novas formas de práticas 
físicas que incluam uma componente lúdica, e impulsionar o envol-
vimento dos jovens em atividade física de longo prazo, também con-
tribui para o combate a um comportamento sedentário.

Assim, a atividade física pode ser utilizada como um poderoso 
agente terapêutico, sendo uma das formas mais eficazes de prevenir 
problemas fisiológicos, psicológicos e sociológicos. Em particular, 
atividades que agreguem aspectos culturais e exploratórios, como 
o Parkour, são bem recomendadas. Este projeto procura fornecer 
pistas de como a combinação dessas atividades desportivas com 
os efeitos benéficos da música e da criatividade do Rap ajudará o 
compromisso dos jovens com a atividade física diária, promovendo a 
educação desportiva para o bem-estar dessas faixas etárias particu-
larmente vulneráveis.

2. JUVENTUDE VULNERÁVEL. ANÁLISE ESPECÍFICA DE 
VARIÁVEIS.

Uma população-alvo definida simplesmente como juventude e suas 
características socioculturais seria demasiado ampla para o âmbito 
do projeto de intervenção ЯAPKOUR. Dest forma, foi definida uma 
série de variáveis para a identificação específica de necessidades e 
consequentes propostas de trabalho.

Idade, variáveis e sexo
O grupo alvo concentra-se em dois grupos etários, particularmente 
nas seguintes categorias, incluindo rapazes e raparigas, como bene-
ficiários do programa:

Katzmarzyk et al. (2009). Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular 
disease, and cancer. Med. Sci Sports Exerc. 41, 998–1005 and Tremblay et al. (2010) 
Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. Appl. Physiol. Nutr. 
Metab. 35, 725–740.

Magnon et al. (2018) Sedentary Behaviour at Work and Cognitive Functioning: A 
Systematic Review. Front Public Heal 6, 239.

5

6
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A. Adolescentes dos 14 aos 18 anos.
B. Jovens adultos dos 18 aos 30 anos.

Perfil social e cultural
Trabalharemos com adolescentes e jovens adultos com uma grande 
diversidade de variáveis sociais e culturais, uma vez que os critérios 
específicos estão relacionados com características pessoais. Logo, es-
sas variáveis não serão decisivas. Esses jovens poderão pertencer a 
grupos com níveis maiores ou menores de risco social, níveis econó-
micos altos ou baixos, famílias estruturadas ou desestruturadas, co-
-classes de imigrantes, nativos, etc. Por outras palavras, a interven-
ção não será centrada em rapazes e raparigas com perfil de risco 
social a nível estrutural; qualquer pessoa que atenda aos critérios 
de “risco”a nível emocional poderá ser um participante.

Perfil emocional
Esta variável é a mais importante na seleção do grupo de beneficiá-
rios do projeto. As características gerais, a partir das quais a análise 
começa, estão relacionadas com:

- desmotivação ou abandono de estudos;
- problemas comportamentais respeitantes às relações sociais:

- introversão: desânimo, timidez, etc.
- extroversão: falta de controlo, problemas de regulação emocional, etc.

- problemas no cumprimento de normas sociais em relação às auto-
  ridades, familiares ou, no caso de estudantes, aos seus professores;
- problemas de autoestima e autoconceito. Dificuldades no desen-
  volvimento normalizado de hábitos saudáveis nas relações inter-
  pessoais e intrapessoais.

Pode traçar-se um paralelo com a hierarquia de necessidades de 
Maslow7. Assumindo que as necessidades básicas são atendidas 
(embora esse não seja necessariamente o caso), os estágios psico-
lógicos e de autorrealização ainda necessitam de ser construídos. 
O Rap e o Parkour podem ajudar nesse sentido, como veremos 
mais adiante, neste documento.

Christopher D. Green, A Theory of Human Motivation A. H. Maslow (1943), York  
University, Toronto, Ontario. Publicado originalmente em Psychological Review, 50, 
370-396. http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm

7
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Fig. 1 - Hierarquia de necessidades de Maslow

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow

ЯAPKOUR apresenta uma abordagem psicoeducacional para acompanhar 
e prevenir situações de confl ito emocional como as que foram descritas. 
Desta forma, embora as consequências do trabalho sejam terapêuticas, a 
intervenção não é extraída do campo psicológico, já que o Rap e o Parkour 
são as disciplinas pelas quais os benefi ciários do programa deverão 
desenvolver competências emocionais de resiliência para uma progressão 
ideal de capacidades e da saúde em geral. Por conseguinte, as características 
do quadro de sensibilização educacional são descritas abaixo, para que as 
características da população à qual se destinam possam ser claramente 
compreensíveis. 



28

3. O QUE É RESILIÊNCIA JUVENIL? UMA PERSPETIVA 
SOCIOPSICOLÓGICA.

O conceito de resiliência. Resiliência, do latim “Resiliens, -entis”, é 
definida como a capacidade de adaptar um ser vivo a um agente per-
turbador ou a um estado ou situação adversa8. Do ponto de vista psicoe-
ducacional, a resiliência é entendida como a capacidade do ser huma-
no de se adaptar positivamente a situações adversas9. A resiliência não 
é tanto um “estado”, mas um conjunto de competências e processos 
que dão às pessoas a capacidade de restaurar ou superar situações 
adversas, ou que se podem tornar adversas, social e culturalmente. 
Três das suas perspetivas básicas incluem resiliência como “compen-
sação”, como “proteção” e como um “desafio”10. Existem processos 
educacionais que se concentram no desenvolvimento dessas atitu-
des resilientes para o bem-estar pessoal, e no desenvolvimento da 
capacidade de se adaptar ou de se tornar bem-sucedido de uma ma-
neira aceitável para a sociedade. Acima de tudo, um processo edu-
cacional deve considerar a situação atual descrita a nível europeu e, 
especificamente, a nível dos países que participam neste programa.

Segundo o psicólogo Santiago Cid Paz11, em várias investigações so-
bre competências de resiliência, as características comuns das pes-
soas passam por:

- apresentar expectativas rígidas e realistas ao enfrentar um mo-
  mento difícil ou uma situação adversa;
- valorizar os factos de maneira fundamentada;
- manter a capacidade de enfrentar a situação com os seus próprios 
  recursos;
- manusear calmamente emoções e sentimentos negativos;
- mostrar flexibilidade de adaptação às novas situações que surgem
  e que requerem mudanças;

Real Academia de la lengua Española. Definición Resiliencia, 2018
Fleming, John; Ledogar, Robert J. (octubre de 2008), «Resilience, an Evolving Concept: 
A Review of Literature Relevant to Aboriginal Research» [Resiliencia, un concepto en 
evolución: revisión de la literatura relevante sobre la investigación aborigen]. Visto en 
Wikipedia 11/02/2019.
Cyrulnik, B. (2010) La resiliencia: estado de la cuestión. La resiliencia: resistir y 
rehacerse. Editorial Gedisa.

8
9

10

Centro de Psicología Santiago Cid. (2018) Definición de resiliencia: ¿Qué es y cómo ser 
resiliente? https://www.psicologoenmadrid.co/resiliencia-definicion/#Caracteristicas_y_
habitos_de_las_personas_resilientes

11
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- ser consistente perante todas as tarefas que iniciam e realizam;
- ter paciência adequada para lidar com situações limite e ser capaz
  de as superar.

De acordo com “Área humana: Investigación, Innovación, y Experien-
cia en Psicología”12, há uma série de “elementos resilientes” que in-
fluenciam os hábitos das pessoas que desenvolvem essas capacidades:

1. Autoconhecimento e autoestima
2. Empatia
3. Autonomia
4. Atitude positiva face à adversidade
5. Demonstração de consciência e otimismo
6. Flexibilidade e perseverança
7. Sociabilidade
8. Tolerância à frustração e incerteza

É por isso que qualquer processo educacional focado no desenvol-
vimento de competências de resiliência deve concentrar-se no obje-
tivo de fazer com que os participantes incorporem, por meio da sua 
aprendizagem experimental, essas competências na sua imaginação 
emocional, influenciando, assim, o seu ambiente e a sua própria saúde 
mental.

4. A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PSICOEDUCACIONAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA RESILIÊNCIA JUVENIL. 
PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS

Entrevista com Larbi Liferki: “Recuperando o controlo dos nossos 
corpos e cidades”  https://www.youtube.com/watch?v=BL9vLp0o6I8

“Estou aqui para falar não apenas sobre a minha experiência, sobre os 
meus percursos (‘parcours’ em francês), mas também sobre como essa 
experiência do parkour ajudou os jovens a superar os obstáculos da vida.

Eu cresci num bairro pobre e sentia-me muitas vezes ansioso. 
Durante muito tempo, acreditei que os problemas vinham do Outro. 
Pensei que precisava tornar-me fisicamente mais forte do que o 
Outro, para encontrar liberdade.

Perea, R. (2017), La resiliencia, ¿qué es y cómo poseerla? https://www.areahumana.es/
resiliencia/#Las-8-cualidades-o-atributos-de-la-persona-resiliente

12
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Depois de melhorar nos desportos de combate, percebi que me 
sentia mais autoconfiante, mas ainda me sentia preso. Foi quando eu 
e os meus amigos começámos a colocarmo-nos desafios, obstáculos 
a serem superados. Logo depois, ouvi falar de Yamakasi e de David 
Belle. Isso foi uma revelação.

Isso levou-nos a viajar, dentro de França e no estrangeiro, para 
conhecer novas arquiteturas e novas pessoas. Percebemos que não 
eram apenas obstáculos físicos que podiam ser superados: a mes-
ma mentalidade poderia ser aplicada a um exame, ao trabalho e à 
vida como um todo. Então, aprendemos sobre os valores da disci-
plina: ‘ser forte para ser útil’ tem mais significado do que ser forte 
apenas para ser forte!

Mais tarde, olhámos para trás e vimos o que havíamos feito; mais 
importante, vimos todos aqueles jovens que haviam sido inspirados e 
que estavam a fazer o que nós fizemos. Isso não foi útil? E agora, esses 
jovens precisavam de ser treinados, porque não queríamos que eles 
se magoassem devido à nossa negligência: tornámos-nos treinadores.

O Parkour é uma ferramenta tão boa! Tu podes fazer isso na tua 
própria cidade desprivilegiada; não precisas de nenhum material; 
há algo artístico nisto. Usamos o Parkour para unir desporto e cultu-
ra, e treinamos os nossos investigadores para que eles façam um pas-
seio pela cidade, fazendo piruetas impressionantes e falando sobre 
os edifícios históricos.

Que tal, então, unir desporto e integração social? Eu trabalho para a 
integração de atletas, que têm todas as capacidades e valores para se de-
dicar a um trabalho. É onde estou agora e ainda há muito a ser feito!”

Entrevista com Naïm L’Iconsolable, traceur e rapper,  
https://www.youtube.com/user/l1consolable/playlists

“Descobri o Rap quando era criança. Adorei imediatamente como o 
ritmo e a língua eram usados como ferramenta para transmitir uma 
mensagem política.

Descobri o Parkour mais tarde e fui seduzido, principalmente, pela 
estética. Fluidez, precisão, poder, todos selvagens e animais. Só mais 
tarde percebi que a apropriação da cidade, usando-a da maneira 
para a qual ela não fora concebida, também era uma forte posição 
política.

Surpreendentemente, o primeiro vídeo de êxito foi um de Parkour, 
‘Parkour, Literally’ (Parkour, Literalmente)13, tque fiz em reação ao 
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“single big jump compilation” (compilação de salto em distância) 
que se afastou um pouco do ideal de eficiência do início. Também 
escrevi alguns artigos como ativista contra a competição, parques de 
Parkour, etc.

Agora faço sobretudo Rap. Sou bastante prolífico desde que lancei 
uma dúzia de álbuns, principalmente sobre as minhas opiniões po-
líticas, sempre na tentativa de criar algo inédito.

“Agora, e com uma perspetiva mais ampla, sou levado a pensar que 
Parkour e Rap têm muito em comum:

- Tu precisas de te contentar com o que tens. Os rappers não tinham
   material, então tinham que ser criativos com o pouco que podiam
   obter - ou, por vezes, roubar. E não há material necessário para o 
   Parkour, nem em termos de equipamento pessoal (apenas calçado)
   nem em termos de material (apenas paredes, barras, bancos...)
 - A flexibilidade é uma grande preocupação, tanto no Rap, como
   no Parkour. Como pronunciar palavras ou executar movimentos,
   como juntar sílabas ou conjugar movimentos. É ainda mais bonito,
   uma vez que o objetivo principal não está bem definido.
- Os dois têm lugar principalmente nas cidades, eles significam tirar
   o melhor partido de qualquer lugar, aprendendo a amar o lugar
   que antes se odiava.
- Valores semelhantes são compartilhados entre eles: respeito uns
   pelos outros, tal como pelo meio ambiente, autodisciplina, espírito
   de grupo, etc.
- Há também algo de sequestro. Sequestrar cidades que não se des-
   tinavam ao Parkour ou usar as palavras do Rap de maneira inteli-
   gente e agradável. Além disso, também há apropriação no Rap:
   deitas mão a algumas músicas aqui e acolá, ‘aterras’ e crias o teu
   próprio estilo de música.”

5. RESILIÊNCIA JUVENIL E AS ARTES. PARKOUR E RAP, 
ADAPTAÇÃO DA LINGUAGEM URBANA.

O conceito de “ЯAPKOUR”, como método de trabalho, é um conceito 
recém-criado, projetado para o desenvolvimento deste projeto. 
Com enfoque no processo educacional através do Rap e do Parkour, 
ele visa o desenvolvimento da capacidade de resiliência, para que 
se transforme num percurso de trabalho emocional, individual e 

Parkour, literally  https://www.youtube.com/watch?v=SMppD-bUNWo13
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coletivo. A arte como meio de expressão foi, e é, uma ferramenta 
com potencial transformador naquelas etapas do desenvolvimento 
em que os relacionamentos e a ocupação da rua, como meio de 
socialização e reivindicação de identidade, são elementos inerentes.

Para isso, é essencial conhecer antecipadamente as raízes e 
características do Rap e do Parkour em relação à educação, para 
entender a sinergia que eles podem ter em conjunto para o 
desenvolvimento de capacidades de resiliência nos jovens.

5.1 - Rap: origem e movimentos juvenis
O Rap é um acróstico que significa Rhythm And Poetry (ritmo e poesia) 
e é uma das 4 disciplinas que compõem o Hip-Hop, um movimento 
cultural-musical, nascido no início dos anos 70, na América, mais 
precisamente no Bronx, após a Guerra do Vietname.

Inicialmente, um movimento que surgiu espontaneamente como 
contraponto à degradação urbana e social e, portanto, como um 
meio de escapar à realidade, ele tornou-se, no início dos anos 80, 
o veículo de disseminação e promoção dessa mesma realidade, ao 
mesmo tempo que se constituiu como uma ferramenta para tentar 
melhorá-la.

Disciplinas
As 4 disciplinas do Hip Hop são:

- Rap: a arte de colocar as palavras no tempo musical, sejam elas
   improvisadas ou preparadas com antecedência, pelo MC (Master of 
   Ceremony) ou,  nos nossos dias, pelo Rapper.
- Escrita: a parte visual do Hip-Hop, através de graffiti ou tags,
   expressões da própria criatividade através de intervenções pictó-
   ricas no tecido urbano.
- Breakdancing: uma dança de rua, que resume fisicamente os  fun-
   damentos do Hip-Hop, a possível reutilização dadaísta de  qual-
   quer elemento de outra cultura artística, obviamente traduzida na
   cultura anfitriã.
- Djing: a disciplina da qual o movimento nasceu, e responsável
   pela produção (através da composição ou sampling) e mistura da
   música em 4/4.
O nascimento do Hip-Hop remonta a 11 de agosto de 1973, o dia 

em que Cindy Campbell, uma menina de 16 anos, de descendência 
jamaicana, organizou uma Block Party na Sedgwick Avenue, Bronx, 
NY, para angariar o dinheiro necessário para a compra de roupas 
para o ano letivo.
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A principal atração da festa foi a música do seu irmão, Clive, que 
entrará para a história como DJ Kool Herc que, nos anos anteriores 
havia experimentado uma nova maneira de fazer música: com um 
mixer e dois pratos em que tocava exatamente o mesmo registro, iso-
lando as linhas de bateria e baixo e, criando as pausas de 4/4.

Já em 1979, “Rapper’s Delight”, da Sugar Hill Gang, era conhecido 
mundialmente.

Mas apenas mais tarde, com “The Message”, de Grand Master 
Flash e The Furios Five (1982), é que a componente de conteúdo de 
denúncia social foi adicionada às letras do género Rap.

A partir daí, dependendo do período histórico, local e origem cul-
tural vivenciada, o Rap transformar-se-ia, assumindo a forma do seu 
utilizador e variando em latitude e longitude, tornando-se um meio 
de denúncia social, política e cultural, mas também um meio de au-
toelogio, autoafirmação e autocongratulação, até ao ponto de ser, in-
clusivamente, um meio de alívio individualista.

5.2 - O Rap nos dias de hoje
Atualmente, o Rap pode, e deve, ser analisado síncronica e diastra-
ticamente, mas também diacronicamente. É impossível fornecer 
uma visão única e unidirecional para o género e, portanto, ter uma 
categorização universal confiável. Pior ainda, seria julgá-lo, positiva 
ou negativamente, dependendo do que a sua cultura produz. Sendo 
como argila nas mãos de quem usa essa disciplina, o Rap é formado 
sob a vontade do MC-Demiurgo, que se torna, conscientemente ou 
não, o porta-voz da categoria da qual ele ou ela se sente parte.

5.3 - O Rap como meio de expressão e transformação social
Todos estes elementos tornam-se instrumentos de enorme potencial 
quando utilizados do ponto de vista de uma abordagem educacio-
nal, incluindo integralmente os seguintes recursos:

1. relações sociais saudáveis e positivas no contexto musical;
2. desenvolvimento da identidade do grupo em relação à afirmação
     social face ao desacordo no que toca a diferenças sociais ou pessoais;
3. desenvolvimento de capacidades relacionadas com a compreensão
    / consciencialização do uso do corpo, ritmo e sistema vocal;
4. aumento da autoestima, explorando e expressando a própria emoção;
5. respeito pelas normas sociais que governam o movimento cultural;
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6. uso da criatividade, tanto na composição de letras e / ou músicas
    como na expressão corporal através do breakdance, ou como na
    expressão pictórica através do graffiti.

Existem inúmeras experiências nas quais o Rap foi incorporado 
como ferramenta educacional, como o exemplo da Alemanha, em 
2006, com o “RAP match Schule”, sobre literatura clássica e trabalho 
com os jovens. O RAP Canterbury Tales, reconhecido pela Univer-
sidade de Harvard, em 2006, por ser um programa piloto de ensino, 
destinado a criar uma ponte entre os jovens e a literatura. Em Espa-
nha, em 2007, o “Rapsodas” foi considerado, nos bairros, como sendo 
uma abordagem ao ensino de poesia a estudantes do ensino médio.

O Rap tem sido, e é, um instrumento de enormes potencialidades 
para o trabalho emocional de crianças e adolescentes, com inúmeras 
vantagens, tendo em conta uma perspetiva global.

6. PARKOUR: ORIGENS E MOVIMENTOS JUVENIS

Movimentar-se livremente no seu próprio meio sempre foi uma 
atividade popular, especialmente entre os jovens; no entanto, esta 
assumiu uma dimensão totalmente nova quando o Parkour foi criado.

Enquanto o Rap e o movimento Hip-Hop tiveram as suas raízes 
em Nova Iorque, EUA, o Parkour foi criado nos subúrbios de Paris, 
em França, por um grupo de nove jovens, no início dos anos 90. Eles 
autodenominavam-se “Yamakasi”, que pode ser traduzido como 
“espírito forte” do Lingala (uma língua congolesa). Depois de David 
Belle e Sébastien Foucan deixarem o grupo, eles chamaram à sua 
disciplina “art du déplacement” (arte do deslocamento), enquanto 
David manteve o nome “Parkour” (de “parcours”, ou seja, “rota”) e 
Sébastien a traduziu como “corrida livre” (“free-running”) quando 
emigrou para o Reino Unido. Os adeptos do Parkour são traceurs, do 
nome de outro grupo de jovens que David Belle treinou14. 

As três variantes têm focos ligeiramente diferentes, sendo “art du 
deplacement” tendencialmente mais sobre os valores da família, em 
uma busca comum de liberdade de movimento, enquanto Parkour 
enfatiza a disciplina marcial e a eficiência do movimento, e “free-

Fédération de Parkour, 2012 Histoire du Parkour https://www.fedeParkour.fr/
historique

14
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runing” é, especialmente, sobre diversão e movimentos acrobáticos 
gratuitos. Todos os ramos compartilham a visão de que os obstáculos 
são oportunidades de melhoria, tanto no contexto dos desportos como 
na vida quotidiana.

Como os rappers, os traceurs têm valores fortes que tentam transmitir à 
geração seguinte. A disciplina era originalmente não competitiva, pois 
o objetivo principal era o desenvolvimento individual com a finalidade 
de “ser forte para ser útil”, como diz o lema. Os Yamakasi ainda iniciam 
os seus treinos dizendo “Começámos juntos, terminaremos juntos!” 
e, segue regras tácitas, como “Sozinhos somos mais rápidos, juntos 
vamos mais longe” (ditado africano).

6.1 - Parkour como meio de expressão e transformação social
Existem também inúmeras investigações sobre Parkour que foram 
realizadas a partir de abordagens antropológicas, sociológicas, 
educacionais e psicológicas, entre outras. Os benefícios ou 
contribuições que o Parkour pode aportar em relação à resiliência 
dos jovens são:

1. desenvolvimento de uma atividade física saudável e alternativa
    em resposta ao estilo de vida sedentário e hermético dos jovens;
2. uma maneira de desenvolver a autoestima através da superação dos 
    limites mentais;
3. identidade coletiva, confiança mútua e rivalidade não competitiva;
4. desenvolvimento de pensamento autónomo e resolução de pro-
    blemas através de desafios físicos;
5. respeito pelos espaços públicos, pelo meio ambiente e pelo pró-
    prio corpo;
6. respeito pelos outros, resolução de conflitos (devido a questões de
      convivência no espaço público), promoção da atividade e partilha
    da comunidade.

Nas palavras de Suárez e Fernández Ríos15, o Parkour contribui para 
o desenvolvimento de capacidades psicológicas e emocionais nos jo-
vens, tais como:

- envolvimento em atividades aventureiras e desafiantes;
- assunção de riscos e tomada de decisão;
- esforço, comprometimento e participação;
- relações cooperativas e sinergéticas;

Suárez Álvarez, C. y Fernández-Río, J. (2012) El Parkour como contenido educativo en 
Educación Primaria a través del Aprendizaje Cooperativo. 8º Congreso de actividades 
física, Badajoz.

15
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- desenvolvimento de capacidades interpessoais;
- responsabilidade individual e coletiva pelas ações;
- empoderamento como chave para o sucesso;
- o desenvolvimento da autonomia pessoal.
Experiências sociais usando o Parkour como uma ferramenta de 

trabalho junto de grupos vulneráveis (ou jovens em geral), dentro 
ou fora do sistema escolar, multiplicaram-se nos últimos anos, in-
cluindo planos de ensino para educadores que o utilizam como uma 
ferramenta educacional inovadora para motivação dos alunos.

7. RAP E PARKOUR: ЯAPKOUR

O Rap e o Parkour, apesar de serem de origens diferentes e de 
se manifestarem de maneiras diversas, trazem consigo valores 
semelhantes. Pode citar-se o código moral do Hip-Hop da Nação 
Zulu16 por exemplo:

- Respeito
- Delicadeza
- Autocontrolo
- Humildade
- Sinceridade
- Coragem
- Honra
- Amizade

Ou alguns valores compartilhados pelos traceurs:
- Autoconfiança
- Compromisso
- Conhecimento dos limites individuais
- Aproveitamento máximo dos recursos escassos
- Garantia de coexistência pacífica com os locais
- Respeito pelo meio ambiente e pelos outros
- Desenvolvimento de fatores de utilidade para os outros através
  da força (“Sê forte para seres útil”)

ASSOCIATION DA-MAS 2018 HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION DA-MAS  http://
da-mas.com/association-da-mas/

16
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Tudo isto não significa que o Rap e o Parkour estejam livres de 
outros problemas sociais: por exemplo, em ambas as atividades, a 
diversidade social é difícil de promover e a maioria dos adeptos são 
homens jovens. Pouquíssimos rappers assinam com grandes casas de 
discos e a diferença de género persiste também no Parkour,17, pois 
apenas 13% dos membros da Federação Francesa de Parkour eram 
mulheres, em 201918. Além disso, os valores da inclusão parecem 
difíceis de transmitir. Eloïse Bouton, fundadora do madamerap.com, 
afirma que entre 22% e 37% das letras de Rap são misóginas19,e que 
a violência faz parte da cultura do Rap (embora ela saliente que é 
igualmente parte da sociedade como um todo). 

No entanto, tanto o Rap como o Parkour conduzem à reapropria-
ção dos espaços públicos urbanos por parte dos jovens, além de au-
mentar o seu potencial de autoexpressão: o Rap envolve um processo 
de introspecção, levando à expressão pública. Por outro lado, através 
da exploração do movimento, o Parkour manifesta-se como uma 
forma extrovertida de expressão, mas que, de maneira semelhante, 
leva a um processo de autoexame do estado psicológico e emocional 
do indivíduo. Ambos contribuem para o desenvolvimento da auto-
consciência e aumentam a atenção aos espaços públicos e outros. 
No geral, são catalisadores das emoções dos jovens, canalizando-os 
para objetivos que são particularmente gratificantes, uma vez que 
envolvem grande esforço.

Embora seja difícil fazer Rap e Parkour simultaneamente, estes são 
usados como fontes complementares de inspiração para a produção 
de arte audiovisual: em 2008, o rapper espanhol Nach escreveu uma 
música chamada “Rapkour”. Em França, o rapper e traceur francês 
“L’Iconsolable” é famoso pelos seus vídeos “Parkour Literally” e pela 
sua carreira de rapper, que ele usa também como meio para assumir 
fortes posições políticas.

Do ponto de vista pedagógico, eles constituem um conjunto muito 
interessante para o desenho de programas voltados para o desenvol-
vimento de capacidades de resiliência, estilos de vida saudáveis e 
identidades coletivas positivas entre os jovens, e para a melhoria do 
ambiente urbano.

Fédération de Parkour 2019 Statistiques FPK https://www.addpk.org/viewtopic.
php?f=51&t=892#p3588

17

Ibidem18

Mortaigne V. 2019 LE RAP N’EST PAS L’ENFER DES FEMMES19
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8. CONCLUSÕES GERAIS E DESIGN DAS NECESSIDADES DE 
INTERVENÇÃO.

Tendo em conta a análise anterior da situação atual dos jovens, 
considerando as particularidades que podem surgir em cada 
localidade (relacionada com fatores pessoais ou socioculturais), a 
seguinte proposta de projeto pretende ser um método alternativo 
para melhorar o estilo de vida dos jovens.

Trata-se de uma proposta de trabalho voltada para os jovens 
(qualquer que seja a sua formação social e cultural), com o objetivo 
de aprender, desenvolver e produzir novas identidades baseadas em 
valores positivos, como compromisso e perseverança. Também visa 
tornar-se a base de um modelo formal de trabalho estabelecido por 
entidades que desejam adotar uma abordagem inovadora.

De acordo com o que foi observado na introdução teórica - e com 
base nas experiências dos especialistas em Rap e Parkour do programa 
- existe uma relação entre essas práticas e o desenvolvimento de 
capacidades que podem guiar as pessoas no sentido de contornar 
situações difíceis da vida.

Assim, este guia apresenta-se como uma proposta de intervenção 
com múltiplas possibilidades de extensão e ajuda para educadores 
que desejem introduzir inovações nos seus métodos ou, para 
praticantes de Rap e Parkour que desejem abordar as suas dimensões 
educacionais específicas.
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ЯAPKOUR: UMA PROPOSTA 
METODOLÓGICA DE TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL E RESILIÊNCIA JUVENIL

PARTE  I I I

Por Andrea Anconetani, Adrien Gateau, Sérgio Manuel Pereira Novo, 
David Pagnon, Almudena Serra González, Nazzareno Vasapollo

1. O QUE É ЯAPKOUR?

1.1 - ЯAPKOUR e valores juvenis: resiliência e autoestima
Como mencionado anteriormente, o Rap e o Parkour, em conjunto, 
oferecem material interessante para o desenho de programas 
pedagógicos que visem o desenvolvimento de capacidades de 
resiliência, bem como a melhoria do ambiente urbano dos jovens, 
com o objetivo geral de conduzir a mudanças de vida saudáveis 
nessas comunidades.

No que diz respeito à resiliência, o programa ЯAPKOUR oferece 
contribuições complementares para o desenvolvimento de estilos de 
vida saudáveis:

- a nível físico, o Parkour oferece um método de treino completo
  que inclui desenvolvimento de força, aeróbica e controlo motor;
- a nível psicológico, se o Parkour pretende impulsionar o praticante
  para fora da sua zona de conforto, de modo a alcançar vários
  objetivos, isso é conseguido, pois ele vai, precisamente, jogar com
  o compromisso e a motivação do indivíduo, de modo a aumentar

Grosprêtre S, Lepers R (2016), Performance characteristics of Parkour practitioners: 
Who are the traceurs? Eur. J. Sport Sci. 16(5):526-35. 

1
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   a sua autoestima. Além disso, a criatividade permite ao praticante
  tornar as ideias mais flexíveis e adaptáveis a novas situações que
  exijam uma mudança de perspetiva;
- O Rap permite a expressão emocional através de música genuína,
  ajudando a gerir os medos e a reduzir a ansiedade causada por
  problemas relacionados com os jovens;
- ambos desenvolvem competências para alcançar objetivos através
  do trabalho e dedicação em performances artísticas e físicas. São
  uma excelente forma de aprender a ter prazer no esforço; 
- ambos desenvolvem, de maneira ideal, a consciencialização
  de grupo, a cooperação e o apoio dos colegas, que é um aspecto
  fundamental da resiliência por meio do apoio emocional, cons-
  ciencialização e empatia;
- ambos oferecem a oportunidade de criar identidades de grupo,
  com base em valores saudáveis e respeitosos, como alternativa
  aos comportamentos associados a comportamentos criminosos
  ou transgressivos.
- ambos incentivam uma liderança positiva entre rapazes e rapa-
  rigas, a fim de desenvolver sinergias educacionais saudáveis nas
  suas comunidades de referência, ajudando outras pessoas em
  situações difíceis;
- ambos incentivam a sociabilidade por meio de atividades alter-
  nativas de lazer, levando a comportamentos mais saudáveis, mais
  responsáveis e solidários entre os pares;
- ambos capacitam grupos que, devido às suas características espe-
  cíficas, têm pouca voz social, o que tem implicações para a reava-
  liação de um estádio da vida estigmatizado que requer atenção;
- em geral, incentivam o pensamento independente e criativo, a
  fim de desenvolver a solução de problemas, uma vez que, no Rap
  e no Parkour, o design de rotas novas e objetivas está no centro das
  práticas, seja através de letras e músicas, ou através do movimento
  físico. 
Juntas, essas duas disciplinas ajudam os jovens a desenvolver a sua 

capacidade de lidar com situações em que precisem de melhorar as 
suas capacidades de aprender a confiar em si mesmos e nos outros.

Além disso, aumentam a gestão emocional, ajudando o praticante 
a aprender a lidar com a negatividade geral: ansiedade, nervosismo, 
stress, medo, insegurança etc. Por meio da prática, a experiência é 
transformada em autoconfiança.

Além das capacidades de resiliência e gestão emocional, o Rap e 
o Parkour podem ensinar a desenvolver competências profissionais 
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por meio de projetos relacionados com essas duas disciplinas: os 
rappers podem especializar-se em profissões audiovisuais (técnico 
de som, videógrafo, etc.), enquanto que os traceurs podem seguir 
carreiras como instrutores de fitness qualificados ou planeadores 
urbanos inspirados. Aprender a construir projetos relacionados 
com as suas paixões também pode ajudar os jovens a melhorar suas 
capacidades de liderança e de gestão.

Assim, por meio destas duas atividades, os praticantes podem 
tornar-se artistas e profissionais de diferentes áreas, ao mesmo tempo 
que aprendem sobre ferramentas de imagem e vídeo, preparação 
física, planeamento urbano, etc. Além disso, com os últimos avanços 
tecnológicos e com a maior acessibilidade a câmaras digitais, a 
criação de videoclipes faz agora parte da cultura do Rap e do Parkour.

1.2 - ЯAPKOUR como meio de transformação social
Rap e Parkour (or ЯAPKOUR) são excelentes ferramentas para a me-
lhoria do estilo de vida dos jovens em dificuldade.

Ajudam-nos a desfrutar do seu meio ambiente e a descobrir como 
um lugar antes associado ao ódio, uma prisão ao seu corpo e à sua 
mente, pode desta forma ser amado tal como é e melhorado por 
meio de ações. De maneira mais geral, ajudam-nos a envolverem-se 
na sociedade e a serem reconhecidos por ela; permitindo-lhes mol-
dá-la de acordo com os seus desejos.

Também nos insere numa comunidade de pessoas que comparti-
lham valores e interesses semelhantes. É uma oportunidade de tra-
balhar em uníssono com vista a um objetivo comum e a provar a si e 
aos outros, o seu valor.

Além disso, eles aprendem a conhecer limites - sejam eles limites 
legais ou o respeito pelos outros, ou até por si mesmos: o que é pos-
sível? Posso ir mais longe sem me magoar ou magoar outros? Posso 
praticar ou formular as coisas de maneira diferente para forçar os 
limites? Ou tenho simplesmente que respeitar esses limites?

A proposta didática está vinculada aos objetivos e conteúdos do 
projeto, estabelecendo a sua base em torno de três eixos temáticos de 
trabalho: Rap, Parkour e resiliência emocional. Nesse sentido, foram 
propostas atividades de modo a cobrir cada tema.

Para além do mais, no final desta seção, uma parte será dedica-
da às atividades de reflexão relacionadas com o treino dos par-
ticipantes como futuros guias ou instrutores de ЯAPKOUR, para 
que toda a experiência adquirida se transforme numa oportuni-



42

dade para chegar aos jovens.
Tudo isso é abordado numa perspetiva coletiva e mais local, de 

modo a que atividades dinâmicas destinadas a conhecer e consoli-
dar o grupo fossem incluídas no programa, não sem que se encon-
trassem também acompanhadas de uma reflexão sobre a juventude 
de hoje, estilos de vida saudáveis e o ambiente social e cultural (além 
de outros temas transversais interessantes para o desenvolvimento 
da capacidade de análise crítica, que caracteriza o Rap).

2. CURRÍCULO DE CAMINHOS EDUCACIONAIS

2.1 - Objetivos gerais e específicos
De acordo com o indicado na fundamentação e na análise inicial, o 
projeto tem em vista os seguintes objetivos gerais:

- oferecer uma alternativa de lazer e de treino aos jovens que desen-
  volvem capacidades de resiliência para a otimização da sua saúde
  integral, relações sociais, atitude reflexiva, motivação pessoal e
  autoestima;
- proporcionar aos participantes a oportunidade de serem referên-
  cias para mudanças sociais no seu meio ambiente através da apren-
  dizagem da metodologia ЯAPKOUR.

Os objetivos específicos para os quais o projeto foi desenhado são os 
seguintes:

- aprender as raízes e a função social do Rap e do Parkour pelo co-
  nhecimento e gestão da terminologia;
- conhecer as bases metodológicas de ambas as correntes, por forma de
   as colocar em prática com outros jovens, a partir da abordagem
  da transformação social;
- aprender exercícios com diferentes níveis de dificuldade, para
  projetar um método de intervenção pedagógica;
- Conhecer o que é a resiliência, a sua base psicopedagógica e apren-
   der as competências básicas de modo a incluí-las em  projetos ba-
  seados no ЯAPKOUR;
- Conhecer e experimentar as melhores práticas para a transformação
  emocional dos jovens em situações de vulnerabilidade social;
- Desenvolver uma atitude crítica perante situações de injustiça
  social ou cultural através de um posicionamento reflexivo.



43

2.2 -Conteúdo específico e tranversal
O conteúdo do projeto está vinculado às seguintes linhas de 
trabalho, que serão especificadas na metodologia e nas propostas de 
atividades, nas suas diferentes etapas:

A) Rap.
- Origem, história e situação atual.
- Base musical e conceitos básicos de composição.
- Exercícios de aprendizagem.
- Composição final, música e letra.
- Metodologia e objetivos pedagógicos no ensino da mesma.

B) Parkour.
- Origem, história e situação atual.
- Exercícios para aprendizagem.
- Metodologia e objetivos pedagógicos no seu ensino.

C) Competências emocionais e resiliência.
- O que é a resiliência, características e conteúdo.
- Tipos de capacidades emocionais.
- Teoria sobre o desenvolvimento de capacidades emocionais
   através do Parkour.
- Exercícios básicos para o desenvolvimento da resiliência através
   da metodologia ЯAPKOUR.
- Objetivos pedagógicos do desenvolvimento da resiliência.

D) Facilitadores do ЯAPKOUR.
- Competências dos formadores em Parkour.
- Desenho de um programa ЯAPKOUR a partir de uma abordagem
   pedagógica.
- Avaliação dos programas e análise dos mesmos, com vista a
   melhorá-los.
- Características dos jovens em situações vulneráveis.

3. PERSPETIVA METODOLÓGICA.

A metodologia do projeto é eminentemente participativa. É uma 
proposta que concebe os participantes como agentes ativos ao 
longo do processo, para que sejam eles, com o aconselhamento 
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dos instrutores, quem terá o controlo do conhecimento gerado no 
conteúdo. Ter uma perspetiva de grupo leva à criação de uma sinergia 
enriquecedora, tendo em consideração a importância do grupo nessas 
fases cruciais da evolução da juventude. Portanto, mesmo que sejam 
realizadas atividades de reflexão individuais, a maioria das propostas 
e a sua avaliação será realizada com e para o grupo.

A base da aprendizagem terá uma perspetiva construtiva, na qual os 
participantes trarão novas informações e reflexões com base naquelas 
que foram adquiridas durante o treino. O objetivo é que eles entendam 
o significado pessoal e coletivo do ЯAPKOUR, por forma a o integrar e 
dar um novo significado, adaptado à sua realidade social.

Com base na experiência e na prática, a metodologia também se 
baseia no conceito de aprendizagem significativa de Ausbel (2002), 
de modo que o modelo a seguir é estabelecido a partir da ideia de 
que novos conhecimentos são integrados com base nos já adquiridos, 
interligando-se e gerando novas abordagens. Assim, queremos partir 
do indivíduo e das suas capacidades e experiências para integrar 
novos conhecimentos através do ЯAPKOUR.

Por fim, a importância do modelo de aprendizagem baseado em 
projetos de ação-serviço, definido pelo Centro Latino-Americano 
de Aprendizagem Solidária e Serviços , foi mencionado como 
um serviço de solidariedade que visa responder às necessidades 
reais e sentidas de uma comunidade, envolvendo ativamente os 
participantes, desde o planeamento à avaliação, e intencionalmente 
vinculado aos conteúdos de aprendizagem (conteúdos de programas 
ou treinos, reflexão, desenvolvimento de competências para 
cidadania e trabalho, pesquisa).

Esses três pilares formarão a base de todas as atividades, elementos 
de referência cruzados de cada um para garantir que a aprendizagem 
seja a melhor possível.

4. PROPOSTA DE ATIVIDADES. PLANEAMENTO GERAL

De acordo com as atividades, o conteúdo foi estruturado da seguinte 
forma:

A. RAP: introdução e atividades de aprendizagem
B. PARKOUR: introdução e atividades de aprendizagem
C. ATIVIDADES que combinam Rap e Parkour

  Mendias, R. (2016) El Aprendizaje-Servicio: Una Metodología Para La Innovación 
Educativa; Revista CONVIVES Revista Digital. Nº. 16. Fundación ZERBIKAS

2
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Transversalmente, os temas têm sido ligados às atividades para que 
o foco esteja na globalização, a fim de vincular o Rap a atividades 
relacionadas com a crítica social ou com o conceito de juventude e, 
vincular o Parkour a atividades relacionadas com o cuidado corporal 
ou com o cuidado de si próprio, da sua própria imagem.

A - RAP: partilha, expressão do eu e intercâmbio cultural
Atividade O meu nome em Rap
Duração Depende do número de participantes

Metodologia Cada participante ocupa o seu lugar num círculo que 
é criado. Um primeiro diz o seu nome com um verso, 
de forma a se apresentar. O segundo repete o nome 
e o verso e tenta fazer um pequeno Rap com essa 
informação, com rimas e ritmo.

Variação 1, “Named”: O mesmo exercício, mas o rapper 
repete o que foi dito e adiciona o seu Rap.

Variação 2, “You not me”: É solicitado aos participantes 
do círculo que digam o seu nome e algumas palavras 
que sejam importantes para eles (local, personagem, 
causas...). A atividade começa, e cada participante do 
círculo chama outro que escolhe, inventando um Rap 
com base nas palavras que se recordam sobre a pessoa.

Material Nenhum

Atividade História do Rap
Duração 1 hora

Metodologia Exercício sobre a história do Rap como meio de 
expressão social na recuperação das próprias 
origens. Falar sobre os principais rappers de cada 
país. Discutir a nação Zulu e os 8 princípios da 
sua filosofia: respeito, delicadeza, autocontrolo, 
humildade, sinceridade, coragem, honra, amizade.

Material Nenhum.
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Atividade Rapping para um espelho
Duração 1 hora

Metodologia Rap enquanto o participante se olha ao espelho. É 
uma experiência individual, fazendo uso do que 
foi escrito. As palavras devem ser aprendidas e os 
participantes devem poder cantar sem olhar para 
o texto.

Material Equipamento de som, microfone, espelho de 
corpo inteiro ou sala de espelhos, ou similar.

Atividade Como me veem?
Duração Todo o tempo de duração da formação / treino

Metodologia Durante o programa da atividade, os participantes 
recebem uma folha de papel em branco, anexada a 
uma fotografia deles próprios. Ao conhecerem-se, eles 
escrevem frases nas folhas de papel uns dos outros, 
descrevendo os atributos positivos que descobriram 
nos seus pares. No último dia, os participantes 
escrevem um poema ou Rap, sobre si mesmos, com 
as observações positivas que recolheram nas suas 
folhas de papel, atribuindo-lhe um título.

Material Fotografia dos participantes.

Atividade Rap como um movimento social pelo mundo
Duração 1 hora

Metodologia É proposta uma seleção de músicas Rap cuja temática 
seja sobre protestos sociais ou sobre as dificuldades 
dos jovens. Analisam os textos com um formador, o 
que leva a uma discussão sobre o assunto, guiada de 
acordo com os sentimentos dos participantes.

Material Equipamento de som.
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Atividade Rap como manifesto social
Duração 4/10 h, dependendo da motivação dos participantes.

Metodologia Exercício prático sobre a história do Rap, as suas 
características e valores, e a sua composição musical por 
especialistas da área. O objetivo é que os participantes 
adquiram as competências básicas necessárias para 
compor as suas primeiras peças musicais.

Material Folhas de papel, canetas, equipamento de som.

Atividade Rap de alternativas
Duração 2h, dependendo do grupo de participantes e do tema.

Metodologia A ideia é criar uma composição musical na qual todas 
as informações recolhidas pelos participantes sobre 
os seus hobbies e práticas seguras, sejam expressos, 
sob a supervisão de um especialista em Rap.

A música pode ser gravada e reproduzida em estações 
de rádio locais ou transmitida em eventos, para que a 
mensagem possa ser transmitida a outros jovens.

Esse Rap deverá ser usado como um meio de 
expressar a falta de alternativas a atividades menos 
positivas. Nesse sentido, recomenda-se que o exercício 
anterior seja aplicado antes deste. 

Material Folhas de papel, canetas.

Atividade Análise multicultural do Rap
Duração 1 hora

Metodologia Análise das carreiras e obras de rappers cujas 
identidades sociais, étnicas e culturais são uma 
reminiscência deles próprios.

Material Uma seleção de Raps, legendados, de todas as 
partes do mundo.
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Atividade Poesia de direitos humanos
Duração 1 - 2 horas

Metodologia Os participantes enumeram em tópicos, questões 
sobre direitos humanos de maior pertinência para 
os mesmos. Esses tópicos são propostos a votação, 
onde os três tópicos vencedores são selecionados e, 
distribuídos por três equipas. 
Cada equipa é supervisionada por um formador no 
sentido de incentivar o debate e orientá-los a escrever 
um Rap sobre o tópico escolhido. O texto deve rimar, 
ser bem escrito e ter um impacto duradouro, como 
se se tratasse de uma apresentação do grupo, à ONU.

Material Folhas de papel, canetas, equipamento de som.

Atividade Os quatro beats

Duração 30 minutos

Metodologia Uma introdução musical à assinatura de tempo 
4/4 mais comum no Rap. O objetivo é entender e 
integrar o estilo musical, mas também “quebrar o 
gelo” para que os participantes se conheçam.

Material Equipamento de som.

Atividade Cara a cara com o espelho
Duração 30 minutos

Metodologia Cada participante é colocado num local separado, 
longe da vista, onde irá receber música instrumental 
para ouvir (Rap ou outra). O participante ouve e 
escreve o que lhe vem à mente, como se estivesse 
a ver-se ao espelho ou a conversar consigo mesmo. 
O exercício repete-se com outras composições 
instrumentais, que inspirem outras emoções.

Material Lista de peças /composições musicais, folhas de 
papel e canetas.
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Atividade Rap de partilha
Duração 1 - 3 horas

Metodologia Cada participante escreve sobre situações que o 
tenham feito sentir-se vulnerável, ou sobre uma 
experiência de descriminação. Quem o quiser fazer, 
poderá partilhar as suas experiências com o grupo, 
a fim de partilhar um momento de afirmação e 
intimidade.

Em seguida, o grupo cria um Rap comum, um 
“manifesto de desigualdade”.

Se o grupo estiver motivado para continuar a 
experiência, poderá fazer um mural com fotografias 
do grupo, o texto que foi escrito e uma seleção de 
citações da discussão realizada sobre o assunto.

Material Folhas de papel, canetas, equipamento de som.

B - PARKOUR: aprendizagem, partilha e criação de espírito de grupo

Começar a conhecer a disciplina e, criação de espírito de grupo.

Atividade História do Parkour

Duração 1 hora

Metodologia Workshop sobre a história do Parkour, os seus 
fundadores e diferentes movimentos. Falar sobre 
os valores do Parkour: “ser forte para ser útil”, “ser 
e perdurar”, “começar e terminar juntos como uma 
família”, bem como os seus valores de partilha e 
respeito. De que forma são estes valores importantes?

“Pega numa caneta e numa folha de papel e 
escreve a tua própria definição de Parkour. O que 
significa Parkour para ti? Como explicarias esse 
conceito a alguém que não conhece o Parkour, de 
forma mais simples?”

Material Folhas de papel e canetas.
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Atividade Saudações

Duração 5 min/participante

Metodologia O exercício é realizado, com os participantes 
sentados no chão, de pernas cruzadas ou agachados 
(de preferência). Desta forma o formador já pode 
introduzir a dimensão do Parkour por meio de 
posições não ortodoxas.

Cada participante faz uma breve apresentação de 
si próprio, fornecendo algumas informações sobre 
as suas paixões e atividades (preferencialmente 
artísticas e desportivas), bem como as motivações 
e objetivos que presidiram à sua participação no 
projeto:

- o participante começa por dar a conhecer o seu
   nome (ou apelido, se tiver), idade e origem;
- o participante executa duas a três atividades que
   realiza no seu tempo livre (regular ou ocasional-
   mente). É convidado a especificar o seu interesse 
   por essas atividades e, em particular, se são ativi-
   dades atléticas ou artísticas;
- o participante explica os motivos da sua partici-
   pação no projeto (e, em particular, como teve co-
   nhecimento dele);
- no final, são apresentadas as expectativas e os
   objetivos do projeto.
Os outros participantes são incentivados a falar 

um a um sobre as diferentes atividades / paixões, 
especialmente se houver algo comum a vários 
participantes.

Material Nenhum.

Atividade Saudações em movimento
Duração 5 min - 10 min

Metodologia O exercício funciona tanto como aquecimento, 
como para “formalizar” o conhecimento entre os 
participantes.
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Material Nenhum.

Atividade Aprender o básico de Parkour
Duração 15 min

Metodologia O grupo de participantes é dividido em subgrupos 
(máximo de 5 participantes por grupo).

Durante os dez minutos do exercício, cada 
subgrupo é responsável por aprender os elementos 
básicos de um movimento básico de Parkour 
(preguiçoso, rolar, pré-salto, passagem fluida, etc.).

Idealmente, cada subgrupo deve, portanto, ser 
supervisionado por uma pessoa especializada na 
prática (a obtenção de um diploma reconhecido 
pela KPF pode ser um indicador desse grau).

Material Um supervisor por subgrupo;
Módulos adaptados à aprendizagem de movimentos 
básicos ou espaços que permitam a sua realização;

No mesmo espaço onde as apresentações iniciais 
ocorreram, os participantes movimentam-se em es-
tilo quadrupede, movendo-se com as mãos e os pés.

A cada sinal do formador, os participantes 
cumprimentam os colegas mais próximos (en-
quanto permanecem de mãos e pés no solo) e 
trocam nomes novamente.

Quando um participante está muito cansado (in-
capaz de continuar o exercício com as mãos e os 
pés), ele ou ela, pode mudar para outra posição 
quadrupeda. A partir desse momento, a cada sinal, 
o colega que o/a virá cumprimentar, também deve 
mudar de posição para o/a imitar.

Se um participante estiver muito cansado, pode-
rá descansar agachado ou ficar parado. Portanto, 
o/a colega que o virá cumprimentar, também deve-
rá permanecer agachado ou imóvel até que alguém 
o/a venha cumprimentar, ou até que o/a colega co-
mece a mover-se novamente.
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Atividade Passagem de conhecimento
Duração 15 - 20 min

Metodologia Na sequência do exercício anterior, novos grupos são 
formados, agora compreendendo um participante de 
cada grupo anterior.

Com novos grupos, nos quais cada participante 
aprende uma técnica de Parkour - diferente das de-
mais - os participantes têm de ensinar uns aos outros 
as diferentes técnicas que aprenderam.

Supervisionados por um formador, cada partici-
pante demonstra o movimento que aprendeu, des-
construindo-o em seguida numa demonstração aos 
colegas, para que estes o aprendam.

Os outros participantes revezam-se, tentando rea-
lizar o movimento demonstrado e ensinado. A cada 
um é permitido um máximo de 3 a 5 tentativas. De-
pois disso, é a vez de outro colega.

Material Um supervisor por grupo;
Módulos adaptados à aprendizagem de movimentos 

básicos ou espaços que permitam a sua realização.

Atividade Uma corrida ou uma “cadeia” de movimentos
Duração 20 - 25 min

Metodologia Formar grupos (até 5 indivíduos no máximo por 
subgrupo). Os participantes revezam-se sugerindo 
um movimento. Cada um acrescentado ao anterior 
para criar uma “corrida” de vários movimentos para os 
quais cada participante fez uma contribuição pessoal.

Cada participante deve propor até 3 movimentos.
No final do exercício, cada grupo apresenta a sua 

“cadeia” para os outros grupos. Os participantes 
então executam-nas, passando um após o outro até 
ao o último.

Material Um supervisor por subgrupo;
Módulos adaptados à aprendizagem dos movimen-

tos básicos OU pontos, permitindo sua realização.
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Confronto e cooperação

Atividade Parkour arrojado // Saber como comunicar 
// O cego e o guia

Duração 1 hora

Metodologia Num ambiente sossegado/silencioso, equipas de duas 
pessoas. Um é o traceur (a pessoa cega – irá ter uma 
venda nos olhos); O outro será o guia (deve orientar 
o companheiro/a no seu ambiente físico). O guia irá 
escolher uma rota através do espaço para Parkour 
e deverá ter muito cuidado para evitar áreas 
perigosas (sem grandes buracos, sem estradas para 
atravessar, etc.).

A seguir, várias opções são possíveis:

1: O guia orienta/dirige o percurso do traceur pela
    mão, dando-lhe instruções orais;
2: O guia orienta/dirige o traceur guiando-o apenas
    pela mão, sem dizer uma palavra. O guia deve-se
    adaptar à velocidade da pessoa que tem a venda
    nos olhos, e esta deve ser sensível a cada pequeno
      movimento da mão do parceiro, dando a indicação
    de uma direção ou outra;
3: O guia só pode liderar verbalmente a pessoa que
    tem os olhos vendados. Deverá escolher as suas
    palavras cuidadosamente e expressar claramente
    as instruções.

1, 2 e 3 são três níveis crescentes de dificuldade, que 
podem ser executados por essa ordem. Depois da 
dupla concluir cada exercício, invertem-se os papéis.

VARIANTE: Exercício 1 e 2 (com as mãos) executado 
com um guia e várias pessoas ao mesmo tempo, com 
os olhos vendados. O guia deve orientar o grupo 
inteiro e, cada participante deverá segurar a mão do 
seu antecessor.

Material Obstáculos e vendas para os olhos.
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Atividade Apender a transformar palavras em ideias para 
uma comunicação efetiva: o explorador

Duração 2 horas

Metodologia 1. O primeiro participante (o explorador) irá explo-
   rar um local escolhido por si, enquanto os outros
   sem poder ver o local, aguardam num local mais
    afastado (em alternativa, poderão ter os olhos ven-
   dados). O local deve ser desconhecido para cada
   um dos outros participantes (o local pode ser um
   espaço de interior, para Parkour, modulado pelo
   primeiro participante).
2. Após um tempo definido (alguns minutos), o ex-
    plorador vai ao encontro dos participantes e expli-
    ca-lhes a configuração do local. Usando uma cane-
   ta e uma folha de papel, os participantes deverão
   desenhar um mapa do local de acordo com as ex-
    plicações dadas pelo explorador. Ninguém mostra
    o seu desenho a ninguém, até ao final da descrição
   do local por parte do explorador. 
3. O explorador guia os participantes para o local
   eleito por ele, para que possam comparar os seus
   desenhos com o espaço real.

Variações:
Pode ser selecionado um grupo de vários explora-

dores.
Palavra de boca em boca. O explorador explica os 

contornos do local a um participante, que deve ex-
plicá-lo a outro, etc. Depois de todos os participantes 
descobrirem o local, eles podem descobrir como as 
informações transmitidas “de boca em boca” foram 
distorcidas, em comparação com a primeira descri-
ção dada pelo explorador.

Material Uma nova área para Parkour com vários obstácu-
los ou uma área com obstáculos modulares. 

Folhas de papel e canetas. Possibilidade de 
vendas.
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Atividade Parkour bulldog

Duração 1 hora

Metodologia O jogo clássico de bulldog britânico, com obstáculos.
Um jogador designa-se como “bulldog” e vai 

para um dos extremos do local, enquanto os outros 
jogadores vão para o outro extremo. O bulldog 
começa o jogo gritando “Parkour bulldog!” Os outros 
jogadores precisam correr para o extremo oposto, 
onde estão seguros, sem serem tocados pelo bulldog. 
Os jogadores tocados tornam-se bulldogs para a 
jogada seguinte. O jogo termina quando todos os 
jogadores se tiverem tornado bulldogs.

Como sempre, certifica-te de que os jogadores não se 
empolguem em demasia, que corram em segurança, 
pois falhar um obstáculo pode ser perigoso.

Material Um supervisor por subgrupo;
Uma nova área para Parkour com vários obstá-

culos ou uma área com obstáculos modulares. 

Atividade Praças públicas, áreas residenciais: 
antecipando padrões de coexistência

Duração 1h30 - 2 horas

Metodologia Em grupos, os participantes exploram diferentes 
espaços/áreas para Parkour e tentam identificar os 
tipos de população que compartilham esses espaços, 
enquanto determinam atitudes, comportamentos 
e práticas aceitáveis ou, pelo contrário, a serem 
evitadas:

- em áreas residenciais, deve-se evitar ruídos e
  respeitar locais particulares, antecipando con- 
  flitos com os residentes;

Conhecimento do meio ambiente
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Um supervisor por grupo;
Bilhetes de transporte público (se os locais 

estiverem distantes uns dos outros);
Impressões das fotos de satélite dos locais 

visitados (de preferência em formato A4);
Canetas de feltro;
Internet (acesso a smartphone e PC).

Material

- nos recreios, presta atenção à linguagem e ao facto
  das crianças partilharem o espaço com os educa-
  dores;
- em locais públicos, deve-se moderar o volume do
  som e antecipar o olhar dos transeuntes e as suas
  observações - positivas ou negativas;
- etc.
No final das observações, e com a ajuda de 

fotografias de satélite (Google Maps), cada grupo 
deve circular pelos locais visitados, anotando cada 
uma das suas características e dando indicações do 
comportamento a ser adotado.

Um código de cores pode ser usado para diferenciar 
as diferentes áreas (vermelho = áreas residenciais; 
amarelo = recreios; verde = áreas públicas, etc.).

Atividade Interações e conflitos no espaço público: 
role play

Duração 30 min - 1 hora

Metodologia Em grupos, os participantes e os seus supervisores 
representam diferentes situações em que precisam 
de enfrentar outros utilizadores - incorporados pe-
los supervisores - que:

- questionam sobre a prática, os seus objetivos, as
 suas origens, a sua maneira de praticar, possíveis
 riscos, etc.
- criticam a prática, que eles podem considerar
 delinquente, perigosa, desrespeitosa em relação
 aos espaços públicos e privados, etc.
- exigir que os participantes saiam do local.
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Os participantes devem adaptar o seu compor-
tamento para responder a perguntas, críticas ou 
solicitações de maneira mais clara, mais simples e 
mais pacífica possível.

Eles devem analisar a situação e determinar o 
comportamento mais apropriado, em particular, 
percebendo a situação em que a continuação da 
prática é possível e aquela em que é inevitável dei-
xar as instalações para evitar conflitos.

Cada situação deve ter em consideração as carac-
terísticas socio espaciais dos locais estudados ante-
riormente (tipo de locais, tipo de públicos, compor-
tamentos a serem mantidos ou proibidos, etc.).

Um supervisor por grupo;
Bilhetes de transporte público (se os locais esti-

verem distantes uns dos outros).

Material

Atividade Prática aberta e cooperação
Duração 1h30 - 2 horas

Metodologia Em grupos, os participantes criam uma “corrida” em 
cerca de um terço do espaço.

Deverão incluir nessa corrida, pelo menos, um 
exercício de contorno de obstáculos que deverá ser 
realizado em cooperação (passarela, escada curta, 
lançamento do traceur, etc.).

No final do exercício, cada grupo deve apresentar 
a sua corrida e propor, aos outros grupos, técnicas 
cooperativas de eliminação de obstáculos a serem 
incluídas na próxima sessão de treino.

Os outros participantes são também convidados a 
opinar sobre as atitudes dos colegas em relação ao 
local e à utilização da área (especialmente se houver 
o risco de danificação do espaço, etc.).

Material Um supervisor por grupo;
Bilhetes de transporte público (se os locais esti-

verem distantes uns dos outros).
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Conhecimento de si próprio e das suas limitaçãoes

Atividade Conhecimento dos limites individuais
Duração 45 min – 1 hora

Metodologia Individualmente, cada participante procurará 
executar um “salto” que seja do ponto de vista físico, 
técnico ou mental, estimulante.

O objetivo é então “quebrar” (executar) esse salto, à 
custa de um grande esforço físico, técnico ou mental.

Os participantes podem ser incentivados a 
motivarem-se uns aos outros, a pedir conselhos, 
pedir desculpas, etc. para alcançar o seu objetivo.

Material Um supervisor para 4 - 5 participantes;
Bilhetes de transporte público (se os locais forem 

distantes uns dos outros).

Atividade
Debate em grupo : romper limitações

Duração 20 min

Metodologia Revezando-se, os participantes partilham os seus 
sentimentos em relação ao exercício anterior 
(conhecimento dos limites individuais).

São convidados a apresentar o seu “salto” ou 
transposição de obstáculos, os aspetos difíceis 
(tecnicidade, altura / queda, risco etc.), a natureza 
do seu desafio (mental, técnico, físico), os meios que 
fizeram ou tornaram possível executar “salto”, e, 
em particular, o impacto do apoio dos seus colegas 
na realização do desafio a que se propuseram.

São ainda convidados a falar sobre os aspetos 
positivos e/ou negativos que subsistam após o 
desafio.

Por fim, os participantes são convidados a pensar 
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Material Nenhum.

sobre os meios a ser implementados para permitir o 
sucesso do desafio ou para facilitar a sua realização.

Atividade Vingança do salto

Duração 45 min - 1 hora

Metodologia Após o exercício anterior (conhecimento dos limites 
individuais), os participantes devem aplicar os meios 
apresentados para possibilitar, ou facilitar, o sucesso 
do desafio.

Em grupos de 2 a 3 pessoas, os participantes são 
convidados a pela segunda vez, experimentar o seu 
desafio, recorrendo para isso aos meios mencionados 
anteriormente por fim a facilitar o sucesso do mesmo.

Em seguida, os participantes são novamente 
convidados a partilhar as suas experiências com os 
restantes.

Material Um supervisor para 4 - 5 participantes;
Bilhetes de transporte público (se os locais forem 

distantes uns dos outros).

Atividade Desafio “stick” 
Duração 1 hora

Metodologia O primeiro traceur sugere um desafio de Parkour 
(movimento único ou linha completa) que termine 
com um “stick” à primeira tentativa.

- No caso de falhar, a próxima pessoa sugere o seu
   próprio desafio.
- Caso tenha sucesso, a segunda pessoa também
   deverá fazer esse desafio e fazer “stick” à primeira
   tentativa. E assim por diante, até à última pessoa
   do grupo.
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Aqueles que falharem recebem uma letra da 
palavra STICK. S, seguindo-se o T, quando falhar o 
próximo desafio, e assim por diante até K. Quando 
uma pessoa alcança a letra K, são permitidas duas 
tentativas para cada desafio. O jogo termina quando 
pelo menos uma pessoa faz uso da possibilidade de 
efetuar os desafios, fazendo para isso uso da letra K.

Variação: O jogo pode desenrolar-se em equipa, 
separadamente ou com desafios compartilhados. A 
última equipa do jogo será a equipa vencedora.

Material Nenhum.

Igualdade, inclusão, respeito e justiça social

Atividade Debate sobre a prática e os seus princípios
Duração 30 min – 40 min

Metodologia Em grupos, os participantes preparam uma rápida 
apresentação (5 a 10 minutos) sobre Parkour. Em 
particular, serão convidados a debater:

- as suas origens e a sua estrutura emergente;
- os seus aspetos práticos;
- os valores a promover e os propósitos da prática.
Para isso, eles adicionarão:
- o seu próprio encontro com a prática (através do
  ЯAPKOUR ou antes, através do conhecimento,
  redes sociais, etc.)
- o seu próprio entendimento da prática;
- a sua conceção prévia dos seus benefícios (físicos,
  psicológicos e sociais);
- os aspetos inesperados da prática (descobertos,
  em particular, graças ao  ЯAPKOUR).

Material Internet (acesso ao computador).
Algo para escrever.
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Atividade Os muros dos outros
Duração 30 min – 40 min

Metodologia Em pequenos grupos (2 a 3 participantes), os 
participantes conduzem entrevistas rápidas nas 
ruas, apresentando aos transeuntes um vídeo ou 
uma passagem de um vídeo de Parkour, à sua escolha 
(curto - 20 a 30 segundos no máximo), e perguntam 
aos entrevistados se eles gostariam de experimentar, 
registando as suas respostas e razões.

Cada grupo de participantes deve entrevistar pelo 
menos dez pessoas, incluindo três mulheres.

No final dessas entrevistas, os participantes 
apresentarão até três razões principais para motivar 
as pessoas a experimentar a prática ou, pelo 
contrário, se recusar experimentá-la.

Material Um treinador por 4 - 5 participantes;
Eventualmente, bilhetes de transporte público.

Avaliação O exercício é bem-sucedido quando cada grupo de 
participantes tiver entrevistado pelo menos 10 pessoas 
e tenha apresentado, pelo menos, uma motivação 
principal para a experimentação da prática de Parkour 
e um motivo para a sua recusa. O exercício será ainda, 
melhor sucedido, se cada grupo de participantes 
tiver entrevistado, pelo menos, três mulheres e tiver 
apresentado, pelo menos, três razões para a não 
prática da modalidade, com justificação plausível.

Atividade Ferramentas a reunir
Duração 15 min – 20 min

Metodologia No final do exercício anterior, cada grupo de 
participantes oferece um ou mais métodos para 
tornar o Parkour mais atrativo para as pessoas que se 
recusam a experimentá-lo.
   Os participantes são incentivados a:

- propor atividades;
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- sugerir métodos de treino;
- descrever diretrizes a seguir;
- propor métodos para promover a prática;
- eventualmente, propor a instalação de materiais 
  ou ferramentas específicos.
Os participantes deverão justificar as suas escolhas 

e sugestões, indicando o público-alvo e os motivos da 
sua recusa.

Material Folhas de papel e canetas.

Avaliação O exercício é bem-sucedido quando cada grupo 
tiver identificado, pelo menos, duas maneiras de 
tornar a prática mais atraente e tenha justificado 
as suas escolhas. O exercício será ainda, melhor 
sucedido, se os grupos conseguirem identificar 
públicos específicos (mulheres, crianças, idosos 
etc.) e propor soluções específicas, adaptadas aos 
motivos mencionados para a sua recusa.

Ocupações e tempos livres : um projeto em torno do Parkour

Objetivos
1. Conhecer as paixões e hobbies dos participantes;
2. oferecer atividades alternativas, caso não correspondam aos valores 
     fundamentais da convivência e respeito relativamente aos espaços;
3. encontrar espaços públicos que possam acolher essas atividades;
4. sugerir o desenvolvimento de certas atividades às autoridades públi- 
    cas locais.

Atividade Desenvolvimento de um projeto sobre Parkour
Duração 30 min – 45 min

Metodologia Reunidos em pequenos grupos, os participantes 
desenvolvem um projeto para um videoclipe, com 
opções temáticas:
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- Parkour, movimento e competências;
- espaço, arquitetura, pontos e locais de prática;
- cooperação, grupo, coesão;
- coabitação, trocas com outros utilizadores do
   espaço urbano;
- ensino, transmissão de valores e técnicas.
  (Os participantes também podem sugerir outro
   tema, se assim o desejarem)
Com base no tema escolhido, cada grupo deverá 

planificar a realização do seu projeto. Entre outras 
coisas, o plano deve conter:

1. razões da escolha temática e os objetivos a
   alcançar com o projeto;
2. lista das ferramentas/materiais necessárias à
    produção;
3. escolha de um local (ou vários locais) onde a
    ação será filmada;
4. escolha de pessoas e/ou objetos a serem filmados
   (participante, supervisores, outros utilizadores,
   etc.);
No final do exercício, os participantes anotam 

numa folha de papel os vários elementos (além de 
outros detalhes que possam parecer relevantes aos 
mesmos), e o seu projeto será apresentado aos outros 
grupos em 5 minutos.

Material Folhas de papel e canetas.

Avaliação O exercício é bem-sucedido quando cada grupo 
escolhe um tema exclusivo para a produção de 
videoclipes e define um plano que inclui os vários 
elementos mencionados acima. O exercício será 
ainda, melhor sucedido, quando os participantes 
trouxerem mais informações a este projeto, em 
particular, especificando aspetos do tema que 
desejam ilustrar através de seu vídeo.
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Atividade Distribuição de tarefas
Duração 30 min 

Metodologia Após a escolha de um tema para a produção do 
videoclipe, os participantes de cada grupo definem 
um conjunto de tarefas a serem realizadas. Essas 
tarefas podem ser:

- a realização de uma coreografia (uma “corrida”);
- a escolha de ângulos, pessoas e objetos para filmar;
- edição;
- realização de entrevistas;
- a escolha / produção musical;
- entre outros.
A distribuição de tarefas é baseada nas competências 

de cada participante. Cada grupo deve organizar-
se: cada participante apresenta as suas diferentes 
competências em direta conexão com o projeto.

Posteriormente, a alocação de tarefas deve ser 
discutida de acordo com os desejos e capacidades/
competências de cada participante.

Material Folhas de papel e canetas.

Avaliação O exercício é bem-sucedido quando os participantes 
atribuírem de forma específica cada tarefa a um ou 
mais elementos do grupo.

Atividade Realização do projeto
Duração 4 - 5 horas

Metodologia Com os mesmos grupos, os participantes realizam 
o projeto, com a ajuda dos supervisores. Têm 
que escrever o roteiro, filmar, executar as suas 
coreografias / “corridas”, filmá-las e editá-las.

O tempo entre a filmagem e a edição pode 
prolongar-se por vários dias.
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Material Câmara digital (um smartphone pode ser adequado).
Algum software para edição de vídeo (software 

livre ou algumas aplicações para telemóvel são 
adequados).

Avaliação O exercício é bem-sucedido quando cada grupo 
de praticantes fizer um pequeno vídeo com, pelo 
menos, três sequências diferentes de movimentos 
e corridas. O exercício será ainda, melhor sucedido 
se o vídeo não incluir outros elementos além das 
execuções (entrevistas, videoclipe da arquitetura 
do espaço, making-of, etc.).

Perspetivas futuras

Objetivos
1. Criar um percurso de vida que estimule os participantes a nível
    pessoal, social, educacional e familiar;
2. fazer adaptações pessoais usando mecanismos específicos, para
    manter os objetivos e evitar desistências.

Atividade Exemplos de carreira
Duração 30 min – 45 min

Metodologia Individualmente, os participantes irão procurar 
exemplos de pessoas que fizeram uma carreira 
profissional através do Parkour.

Essas carreiras podem estar relacionadas com:
- treino, preparação física, condicionamento físico;
- compromisso em organizações sem fins lucrativos
  (gestão);
- espetáculos, performances artísticas, teatro;
- cinema, programas de televisão;
- desenvolvimento do Parkour a nível local,
  regional ou nacional;
- entre outros.
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Se possível, os participantes devem apresentar, em 
particular, as motivações dessas pessoas para seguir 
essas carreiras, as dificuldades que encontraram, os 
benefícios que isso lhes trouxe, etc.

Os participantes também têm a oportunidade de 
questionar os supervisores em busca de exemplos.

Material Acesso à internet.
Folhas de papel e canetas.

Avaliação O exercício é bem-sucedido quando cada 
participante apresentar um exemplo de uma 
pessoa que fez carreira no Parkour, a natureza da 
sua profissão, as suas motivações etc. O exercício 
será ainda melhor sucedido assim que os 
participantes expliquem as razões da sua escolha, 
e demonstrem as especificidades da sua carreira 
profissional (no show business, em organizações 
sem fins lucrativos, etc.).

Atividade Projeto de carreira
Duração 45 min – 1 hora

Metodologia Individualmente, os participantes sugerem 
e constroem carreiras profissionais direta ou 
indiretamente relacionadas com o Parkour.

Essas carreiras podem, em particular, ser 
orientadas para:

- treino, preparação física, condicionamento físico;
- compromisso em organizações sem fins lucrati-
  vos (gestão);
- espetáculos, performances artísticas, teatro;
- cinema, programas de televisão;
- desenvolvimento do Parkour a nível local,
  regional ou nacional;
- etc.
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Material Acesso à internet.
Folhas de papel e canetas.

Avaliação O exercício é bem-sucedido quando cada 
participante apresentar tanto um modelo de 
carreira, como as motivações da sua escolha. O 
exercício é duplamente bem-sucedido quando 
os participantes apresentarem em detalhe, as 
diferentes etapas do seu percurso escolar e 
profissional que os terá conduzido até à profissão 
apresentada e que demonstrem fortes motivações 
para a prosseguir.

Os participantes devem:
- justificar sua escolha (motivações para seguir
  essa carreira específica);
- fornecer exemplos de colocações que se encaixem
  nas suas escolhas;
- descrever o caminho que leva a essas colocações
  (treino, escolas, prática etc.);
- Estabelecer uma lista de mudanças que os parti-
   cipantes devem fazer para aumentar as possibili-
   dades de sucesso na sua carreira (desenvolver
   capacidades atléticas, adquirir novos conheci-
   mentos em ciência computacional ou imagem,
   desenvolver capacidades em em planeamento e
   arquitetura urbanos, etc.).
No final do exercício, cada participante apresentará 

rapidamente o seu projeto aos outros participantes.
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C - Rap e Parkour: exercícios combinados

Atividade Youtube cara a cara 

Duração 1 hora

Metodologia Imagine situações que conduzem à tensão nas redes 
sociais. Para cada situação, faça um Rap curto, no 
qual o primeiro verso imita uma resposta clássica 
frente a frente, e o segundo a mesma resposta atrás 
de um ecrã - geralmente na secção de comentários 
do YouTube. Pensa nas consequências.

Material Nenhum.

Atividade Videoclip de Parkour com uma canção Rap
Duração 4 - 10 horas

Metodologia Juntos, rappers e traceurs, produzem um videoclipe 
de Rap. Dependendo das suas capacidades, 
distribuirão entre si o papel apropriado a cada 
interveniente. 

Alguns encarregar-se-ão da escrita, outros, 
da música ou da coreografia de Parkour para o 
videoclipe, outros ainda, da gravação do vídeo e 
da sua edição... 

Os participantes podem encontrar inspiração 
nos temas abordados nas atividades anteriores, 
sem que essa situação seja de cariz obrigatório.

Material Papel, canetas e sistema de som.
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Atividade Parkour e Rap, obstáculos e vida
Duração 1h30 – 2 horas

Metodologia Explorar a metáfora dos obstáculos no Parkour 
como obstáculos na vida e criar um Rap em torno 
dessa metáfora. 
Os participantes podem inspirar-se nos seguintes 
artigos (em francês):

- The obstacle, this support: 
https://david-pagnon.com/fr/lobstacle-un-appui/ 
- Parkour, and life: 
https://david-pagnon.com/fr/le-parkour-la-vie/
- Why the heck would you do that?: 
https://david-pagnon.com/fr/mais-pourquoi-ils-font-ca/
- People in Motion: 
https://documentary.net/video/people-in-motion-
parkour-documentary/
- To Be & To Last: 
https://www.youtube.com/watch?v=gTzgrMbKTgU
- “What is Parkour?”: 
https://www.youtube.com/watch?v=iEIkmaL_bbM

Material Folhas de papel, canetas e sistema de som.

Atividade Parkour em ritmo
Duração 2 - 3 horas

Metodologia 1) Traduz movimentos do Parkour em tempos, por 
exemplo:
- um passo de corrida: um tempo;
- um salto de gato (saut de chat): 3 tempos (o primei-
   ro - impulso de pé, o segundo - impulso de mão no
  bloco, o terceiro - aterragem de pé);
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Material Obstáculos e sistema de som.

Avaliação Medição do tempo/andamento.
Avaliar o tempo que o traceur leva para se adaptar 

a um novo ritmo (se colocadas, várias músicas, com 
ritmos diferentes).

Atividade Rap do Parkour e vice-versa
Duração 1h30 - 3 horas

Metodologia Por equipas de dois participantes. Um rapper 
imagina uma linha de Parkour e faz um Rap sobre 
ela. O traceur escuta a música e move-se em função 
da letra.

Variação: Um traceur executa uma linha de Parkour, 
e o rapper comenta os seus movimentos numa batida 
de Rap.

Material Folhas de papel, canetas e sistema de som.

2) Encontra uma rotina no teu meio ambiente e
     treina-a a ritmo confortável, até que não haja
     um “período de silêncio”: Cada andamento deve
     ser espaçado no mesmo período de tempo.
3) Varia o ritmo da tua rotina: aumenta o andamen-
     to, diminui o andamento etc.
4) Escolhe uma música de fundo, identifica o anda-
     mento (os tempos) e tenta executar a tua rotina
     num ritmo adequado à música.

VARIANTE: Constrói uma melodia inteira usando o 
meio ambiente, de acordo com o andamento da tua 
rotina de Parkour.
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Atividade Necessidade de espaço
Duração 30 minutos

Metodologia O grupo move-se livremente pelo espaço enquanto 
há música em plano de fundo. Quando a música 
para, o formador apresenta aos participantes um 
espaço reduzido. Os participantes deverão ocupar 
esse espaço. Quando os participantes estão todos 
dentro desse espaço, coloca-se música novamente, 
mas desta feita, os participantes terão de se mover 
livremente nesse espaço menor. Cada interação da 
música, parar e voltar a tocar, reduz o espaço, até 
que o objetivo do jogo muda para o objetivo incluir 
todos os participantes no espaço, sem que estes sejam 
empurrados para fora.

Material Sistema de som.

Atividade Emoções em movimento
Duração 1 hora

Metodologia Em grupos. Pegar nas quatro emoções básicas: 
tristeza, alegria, raiva/nojo e surpresa/medo. 
Traduzir cada uma delas para uma linguagem de 
Parkour, através de movimentos.

Variação: repete a experiência, enquanto ouves o 
Rap de um dos participantes, que terá que transmitir 
uma dessas emoções no idioma da sua escolha.
Variação: coloca isso em prática, um dos participantes 
tenta desencadear a emoção enquanto o outro reage 
da melhor maneira possível.

Material Nenhum, eventualmente sistema de som.



72

Atividade Feedback à experiência “ЯAPKOUR”
Duração 30 minutos

Metodologia Cada participante expõe o seu feedback sobre as 
“lições” aprendidas com o projeto ЯAPKOUR.

Poderão abordar:
- aspetos inesperados do Parkour ou do Rap;
- aptidões adquiridas a nível físico ou técnico
  (realização de um projeto de grupo, edição,
  filmagem, coreografia, etc.);
- barreiras psicológicas e emocionais descobertas
  durante a prática;
- paixões e carreiras profissionais descobertas;
- interação com outras pessoas e, em particular,
  gestão de conflitos;
- etc.

Material Nenhum.

Avaliação O exercício é bem-sucedido assim que os partici-
pantes discutam os benefícios adquiridos durante o 
projeto, ou então, tomem conhecimento das barreiras 
e dificuldades a serem superadas. O exercício é ain-
da melhor sucedido, se os participantes discutirem 
também novas expectativas e planos para o futuro.

5. PROPOSTA DE CALENDARIO DE ORIENTAÇÂO

Aqui está uma calendarização proposta, tomando em consideração o 
conteúdo e não o espaço temporal. Ou seja, não há tempo limitado em 
cada uma das fases, pois o programa tanto pode ser realizado em uma 
semana de trabalho intensivo e/ou residencial como em um programa de 
curso de duração mais alargada. Os critérios utilizados na sistematização 
do treino estão relacionados com conteúdos considerados importantes 
para o seu desenvolvimento e para a progressão do grupo, adaptável às 
idades, perfis e tempo disponível. As atividades podem variar, sendo 
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adaptáveis aos objetivos que são estabelecidos em cada sessão de treino. 
A maneira como ela é concretizada dependerá das ferramentas que 
os treinadores terão que aplicar, bem como dos recursos disponíveis, 
pois nem toda a comunidade possui uma sala de treino de Parkour ou 
um estúdio de gravação, pelo que haverá sempre a necessidade de se 
adaptar o projeto aos recursos disponíveis.

No final do guia, serão fornecidos relatórios bibliográficos, páginas 
da web e aplicações móveis para aprender mais atividades e conhecer 
ferramentas de trabalho relacionadas com as linhas curriculares deste 
projeto. É nesse sentido que damos maior importância à compreensão 
de um método, em vez de simplesmente fornecer uma lista de workshops.

FA
SE

 1

CONHECIMENTO DO GRUPO

Metas:
Encontra-te ao nível do grupo e ligação.

Atividades baseadas em dinâmicas de grupo.

FA
SE

 2

INTRODUÇÃO AO  RAP /PARKOUR

Conhecer os elementos básicos do Rap e do Parkour, a 
sua história e situação atual

Atividades de iniciação ao Rap e Parkour

CONHECIMENTO DO AMBIENTE

Metas:
Conhecer o meio ambiente do ponto de vista de uma 

abordagem social e cultural, para identificar os seus 
problemas ou dificuldades.
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FA
SE

  2
Atividades de familiarização e conhecimento do 

meio ambiente.

INTRODUÇÃO ÀS ATIVIDADES DE 
GESTÃO EMOCIONAL

Metas:
Começar o trabalho e a autorreflexão sobre si próprio e 

o seu relacionamento com os outros.

Atividades de familiarização relacionadas com 
emoções e identificação de características pessoais.

FA
SE

  3

Metas:
Entender e familiarizar-se com a prática de ambas as 

disciplinas.

APROFUNDANDO O RAP E O PARKOUR

Atividades de aprofundamento e treino em Rap e 
Parkour.

REFERENTES DE CONTATO, EM AMBAS AS 
DISCIPLINAS, COMO EXEMPLOS DE VIDA

Objetivo:
Conhecer pessoas com as quais te podes identificar 

e conhecer a sua experiência de aprendizagem como 
modelo.
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FA
SE

  4
Metas:

Aprender a criar, desenvolver e gravar Rap.

INÍCIO DE UM PROJETO DE RAP

Atividades baseadas em dinâmicas de grupo.

ATIVIDADES DE GESTÃO DE PROFUNDIDADE 
EMOCIONAL

Metas:
Aprofundar o autoconhecimento e a sua relação com 

o Rap e o Parkour.

Atividades que aprofundam a gestão emocional 
integrada em ambas as disciplinas e atividades 
exclusivas dedicadas à reflexão pessoal.

Metas:
Aprofundar a aprendizagem de Parkour.

ATIVIDADES DE TREINO DE PARKOUR 

Aprofundar as atividades em ambientes de interior e 
de exterior.

FA
SE

  5

Metas:
Aprender a gravar do ponto de vista técnico e aproveitar 

o processo.

GRAVAR UM RAP
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FA
SE

  5
Gravação de Rap em estúdio ou através de outros 
meios.

EXPLANAÇÃO A UMA VIAGEM 
OU TREINO EM PARKOUR

Metas:
Mostrar toda a aprendizagem e motivar os outros à sua 

prática, bem como, aumentar a autoestima e a motivação.

Apresentação de Parkour com convidados. Pode ser em 
interior ou exterior ou, ainda, fazendo uma variante com 
a gravação do Rap criado.

FA
SE

  6

Objetivo:
Aproveitar o trabalho e a aprendizagem significativa.
Divulgar o trabalho junto de entidades públicas, 

familiares ou privadas, na localidade.

APRESENTAÇÃO FORMAL DO TRABALHO

Exercício:
Exposição das atividades públicas e projetos 

programados.

FA
SE

  7 Metas:
Refletir sobre o que foi aprendido no projeto, referente 

aos diferentes conteúdos e linhas curriculares, para 
verificar se as metas estabelecidas foram alcançadas.

Comparar o nível básico de conhecimento, bem como a 
parte emocional, com os resultados.

AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO
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Atividades de avaliação a partir de uma abordagem 
emocional, tanto pessoal quanto de grupo.

FA
SE

  7

Metas:
Encerrar toda uma experiência simbólica através da 

gratidão.

AGRADECER E DIZER ADEUS

Atividade focada na expressão de gratidão a um grupo.
Expressão gráfica ou artística da experiência enquanto 

grupo.

FA
SE

  8

Metas:
Refletir sobre as linhas teóricas do projeto realizado.
Identificar competências pessoais a serem desenvolvidas 

no sentido de te tornares um formador de Parkour.
Produzir um documento final com um resumo do que 

foi aprendido, como uma reflexão.

O FORMADOR OU PROFESSOR DO ЯAPKOUR

Apenas para casos em que os participantes desejem 
dedicar-se ao ensino da prática de Parkour a outros, 
onde nesse caso, esta etapa final é interessante para 
perceber o que aprenderam e aprenderem a como o 
aplicar.

6. FORMADORES DE JOVENS EM ЯAPKOUR. PRINCIPAIS COM-
PETÊNCIAS DOS EDUCADORES.

Como tem sido mencionado ao longo do projeto, surge a possibilida-
de de que, após o desenvolvimento do programa, haja jovens que de-
sejem ser formadores de ЯAPKOUR, a fim de servirem de referência 
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junto de outros jovens. Para isso, é essencial realizar a fase 8 em que 
as capacidades, competências e características do projeto são especi-
ficadas para a sua futura implementação.

Consequentemente, as características que um formador/animador 
de ЯAPKOUR deve ter para o desempenho das suas funções serão 
expostas, sendo estas divididas em conhecimentos e capacidades:

A) Conhecimento:
- Fundamentos históricos e atuais de Rap e Parkour, além de co-
  nhecimentos básicos sobre os seus respetivos valores.
- Ter um bom conhecimento das bases musicais (composição, rea-
  lização e gravação) do Rap, assim como, da preparação física do
  Parkour (aquecimento, treino nuclear, relaxamento).
- Conhecer as lições que o Rap e o Parkour podem ensinar na vida
  quotidiana.
- Saber como projetar rotas de Parkour interiores e exteriores, de-
  pendendo das características do grupo e do meio ambiente.
- Conhecer os referentes na área a fim de realizar sinergias e cola-   
  borações.
- Conhecer e gerir a dinâmicas de grupo para cada etapa do pro-
  cesso: conhecimento do grupo, monitorização, motivação, conflito
  e avaliação.
- Ter contactos com entidades públicas ou privadas para colabora-
  ção no projeto.
- Conhecer o meio ambiente e as suas características socioculturais.
- Conhecer as emoções e capacidade de projetar, ou procurar dinâ-
  micas para o seu desenvolvimento com jovens

B) Competências:
- Capacidade de ouvir e empatia.
- Motivação e crença nas bases pedagógicas do ЯAPKOUR.
- Capacidade crítica e responsável com o meio ambiente, a nível
  social e cultural.
- Liderança e gestão de grupo.
- Autorregulação e consciência emocional.
- Diversão e alegria.
- Capacidade de definir limites.
Apesar da formação de animadores/formadores fazer parte de ou-

tro projeto, devido às características que a mesma implica, é interes-
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sante abrir a possibilidade de, sob supervisão, jovens promissores te-
rem a oportunidade de se tornar em jovens embaixadores, por meio 
da sua própria experiência e da prática progressiva em grupos. Pode-
rão tornar-se líderes dentro dos seus próprios grupos e, catalisadores 
de mudanças sociais através do apoio e acompanhamento do traba-
lho educacional. Para isso, é essencial que eles sejam acompanhados 
e orientados durante a aprendizagem. Os supervisores devem, então, 
dar indicações com avaliações quantitativas em relação aos aspetos 
que devem melhorar para progredir.

Consideração especial no que diz respeito ao ensino de atividades físicas

Não te esqueças que o Parkour é uma atividade física para a qual o 
ensino precisa de conhecimento e de uma forte formação despor-
tiva. Em alguns países (por exemplo, França), o ensino desportivo 
exige legalmente uma qualificação oficial. Especialmente se for en-
sinado a jovens menores de 18 anos, em que em caso de acidente, a 
responsabilidade é do professor. Mas, além do ponto de vista legal, 
deves estar ciente de que, quando ensinas Parkour, és responsável 
pelos teus alunos. Ter conhecimentos básicos em primeiros socorros 
e de como praticar gestos de emergência é altamente recomendável. 
Além disso, saber como efetuar um bom aquecimento, como lidar 
com problemas climáticos e preparar o corpo convenientemente 
(praticar quando está frio ou calor, etc.) e ter conhecimentos em pre-
paração física é, verdadeiramente, muito importante para o ensino 
do Parkour.

Recomendamos que todos os jovens que desejem tornar-se profes-
sores de Parkour entrem em contacto com qualquer organização de 
Parkour nos seus respetivos países.

Educa os teus alunos através dos teus atos, não através das tuas palavras

No Parkour e no Rap, o professor é também responsável pela imagem que 
transmite aos seus alunos. O professor deve estar ciente de que a regra 
“faz o que eu digo não faças o que eu faço” não se aplica aqui! Por isso, 
além de qualquer discurso sobre respeito (pelas outras pessoas, pelo meio 
ambiente, pela lei, etc.), as ações têm as maiores consequências. Logo, se 
o professor não tiver uma atitude irrepreensível, não pode esperar que os 
alunos a tenham! Isso também se aplica aos videoclipes que todos podem 
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ver em plataformas como o youtube. Por exemplo, se o professor disser 
“não insultes os polícias quando te culparem”, mas se num videoclipe 
dele, o vemos a bater num polícia, e este for visto no youtube, ele perde 
toda a credibilidade (história verídica!). Esta afirmação é aplicável em 
qualquer domínio, mais especificamente, em disciplinas como Rap e Par-
kour, pois sofrem já de uma imagem negativa em certos meios de comu-
nicação de massas.

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA.

Como conclusão, o ЯAPKOUR é uma disciplina que, devido às suas 
características inovadoras, requer maturação e complexidade ao ser 
projetada como programa de intervenção. Não se trata apenas de 
unir elementos de Rap e de Parkour, mas sim, de relacionar conteú-
dos de forma transversal, de modo a alcançar o objetivo principal: 
o desenvolvimento de competências emocionais resilientes para a 
vida.

Por isso, como eixo central, é desejável que cada exercício, expe-
riência ou prática, seja implementado tendo em conta a gestão emo-
cional, a autorregulação e a autoconsciência. Além disso, uma ati-
tude responsável em relação ao meio ambiente é obrigatória. Rap 
e Parkour são as maneiras de alcançá-lo e não o objetivo em si. Esta 
reflexão é considerada primordial, uma vez que o efeito transforma-
dor deste projeto está na união de ambas as disciplinas, disponível 
para o significado e desenvolvimento pessoal de rapazes e raparigas, 
jovens, que necessitem uma mudança nas suas vidas, ou simples-
mente porque o facto de se ser jovem, requer orientação.

Já foi feita referência aos benefícios pedagógicos do Rap e do Par-
kour per se, de modo que a integração dessa nova perspetiva resulta 
num projeto de intervenção de consequências ideais para os partici-
pantes, para o seu ambiente e para a comunidade em geral.

8. AVALIAÇÃO

A proposta de avaliação dependerá da maneira como o projeto for 
adaptado aos grupos de trabalho e aos seus perfis. A partir da abor-
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dagem ЯAPKOUR, propõe-se que a mesma inclua as seguintes avalia-
ções qualitativas e quantitativas:

- Questionários iniciais e finais, semiestruturados, com perguntas
   abertas, com o objetivo de avaliar conhecimentos básicos de Rap
   e Parkour, além de questões pessoais relacionadas com a gestão
   emocional e com a perceção do trabalho realizado.
- Observação das atividades, participação e envolvimento dos par-
   ticipantes.
- Análise dos retornos de gestão emocional nos exercícios, por par-
   te dos participantes, a fim de observar o seu progresso pessoal
   bem como o de grupo.
- Análise da gestão de conflitos que possam surgir durante o proje-
   to, bem como da forma de resolução dos mesmos. 
- Análise das letras das composições de Rap e das suas técnicas,
   como expressão emocional ou crítica.
- Observação de exercícios de Parkour, técnica e competência com
   o objetivo de avaliar a evolução e a aprendizagem da disciplina.

Como exemplo, é anexado um modelo de questionário a ser utiliza-
do ou adaptado.

Uma vez na posse de todas estas informações, pode ter-se uma vi-
são global do desenvolvimento e objetivo do projeto a fim de avaliar 
se os objetivos propostos foram alcançados, sendo um elemento-
-chave, a experiência direta no trabalho com o grupo e o retorno por 
parte dos próprios participantes. O propósito da avaliação é melho-
rar os elementos que não funcionem, resolver situações que possam 
estar a restringir a coexistência ou comunicação no grupo, ou ainda, 
o desenvolvimento e aprendizagem pessoal de alguns participantes.
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APÊNDICE
MATERIAL DE EXTENSÃO NA WEB E APLICAÇÕES 
RECOMENDADAS PARA USO NAS ATIVIDADES.

VIDEOS SOBRE PARKOUR

- Esprit es-tu là, documentary translated in multiple languages: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Tow3qxjbO8

- Parkour literally: 
https://www.youtube.com/watch?v=SMppD-bUNWo

- Parkour toolbox by the French Parkour federation:
http://www.fedeParkour.fr/bao

- Parkour, and life: 
https://david-pagnon.com/fr/le-Parkour-la-vie/

- People in Motion: 
https://documentary.net/video/people-in-motion-Parkour-
documentary/

- The obstacle, this support: 
https://david-pagnon.com/fr/lobstacle-un-appui/

- To Be & To Last: 
https://www.youtube.com/watch?v=gTzgrMbKTgU

- Traces blog: 
http://tracesblog.net/

- What is Parkour?:
https://www.youtube.com/watch?v=iEIkmaL_bbM 

- Why the heck would you do that?:
https://david-pagnon.com/fr/mais-pourquoi-ils-font-ca/

- Yamakasi founder Laurent Piemontesi in Italy, talking about the discipline: 
https://www.youtube.com/watch?v=KmRN6JGUxx8
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VIDEOS SOBRE RAP

- History of Rap: 
https://www.youtube.com/watch?v=OvxaALJRB7g

- How To Freestyle Rap: Complete Guide To Freestyle Rapping For Beginners: 
https://www.youtube.com/watch?v=FK0SIa1-BcY

- How To Start Rapping (10 Secrets You Have To Know To Begin Rapping): 
https://www.youtube.com/watch?v=UpzymolSJb8

- How To Write A Rap:
https://www.youtube.com/watch?v=cLUK8ob-GMQ&list=RDQMk
8R3sEy2E1g&start_radio=1

- Rapping, deconstructed: The best rhymers of all time: 
https://www.youtube.com/watch?v=QWveXdj6oZU

- What Does Rap Mean?: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYulYJC9q7Y

- What is Rap: 
https://www.youtube.com/watch?v=P0koL-_4ViM

APPS SOBRE RAP E PARKOUR

RAP

AutoRap
Uma aplicação para quem está a iniciar o seu percurso no Rap e 
não sabe muito bem como manter-se atualizado. Grava todas as 
tuas palavras e a aplicação as transformará num Rap, com uma base 
rítmica. A base poderá ser criada por ti ou poderás escolher de uma já 
existente, dum amplo reportório existente na aplicação. Finalmente, 
poderás gravar a tua criação e pronto! Serás uma estrela do Rap. 

Battle me
Esta aplicação oferece uma grande variedade de bases, nas quais 
poderás gravar as tuas letras que, uma vez gravadas, poderás mais 
tarde ouvir cada uma das tuas composições, sempre que quiseres. 
Mas além de gravar a tua voz, a aplicação permite ainda o uso da 
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câmara digital e a gravação do teu próprio vídeo. Poderás ainda criar 
torneios organizados por ti, em que desafias outros rappers, onde os 
outros utilizadores através do voto, serão quem elege o vencedor.

Music Maker Jam
A aplicação número um para a criação dos teus próprios ritmos 
base. Esquece todo o processo de teres que criar um estúdio em casa. 
Aprender a usar esta aplicação poderá demorar algum tempo, mas 
ao fazê-lo, conseguirás ter um estúdio completo no teu telemóvel. 
Guarda todas as tuas criações e poderás ficar com todas as bases que 
as tuas composições necessitem.

Rapchat
Esta aplicação oferece-te 100 tipos de diferentes ritmos base nos 
quais poderás colocar as tuas letras. Quando tiveres o teu trabalho 
final, poderás ainda partilhá-lo com outros utilizadores ou com 
os teus amigos e, poderás também, ouvir as criações de outros e 
classificá-las.

Raply
Esta aplicação pode ser encontrada gratuitamente para Android. A 
sua tecnologia é baseada em inteligência artificial com a qual poderás 
criar os teus próprios raps enquanto gravas a tua voz, para teres um 
registo de todo o teu material criativo. Além disso, quando tiveres 
certeza das tuas rimas, poderás enviá-las para o ranking e competir 
com outros utilizadores.

PARKOUR

Learn Parkour
Nesta aplicação, poderás encontrar desde movimentos básicos do 
Parkour, à sua história, a tipos de treino, a equipamentos e a vídeos 
para níveis mais avançados. Com o uso desta aplicação poderás 
iniciar e praticar as tuas técnicas usando para isso o telemóvel. 

Parkour Go
Jogo para prática de Parkour em três dimensões.
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Parkour training
É uma aplicação necessária para aprender e aperfeiçoar as técnicas 
necessárias para o desenvolvimento deste desporto urbano.
Encontrarás tutoriais para preparares o teu corpo às necessidades 
deste desporto exigente e divertido. Vídeos impressionantes da 
prática de Parkour para que possas aprender com eles ou te divertires 
assistindo aos mesmos.
A aplicação é destinada a todos os públicos, tanto para quem quer 
iniciar-se no mundo do Parkour, como para quem quer aperfeiçoar 
os seus exercícios.

Sky dancer
É um jogo para computador ou telemóvel, com uma proposta gráfica 
simples e elegante e com um acorde que nos torna um traceur. Estes 
atletas são os que praticam um desporto muito contemporâneo, o 
Parkour.

URBN Jumpers - Parkour, Freerunning and ADD
Aplicação para criar circuitos, entrares em contacto com outros 
atletas, conheceres os circuitos da tua cidade e criares os teus 
próprios. 
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ANEXOS
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ANEXO1 AVALIAÇÃO INICIAL

NOME PRÓPRIO

IDADE

ESTUDOS

ORIGEM

1- Tens conhecimentos de Rap? Se sim, qual o nível?

1 2 3 4 5

2- Tens conhecimentos de Parkour? Se sim, qual o nível?

1 2 3 4 5

3- Escreve 3, 4 expetativas que tenhas com este curso/atividade.

4- Indica 4 traços pessoais que te identifi quem.

5- Há alguma coisa em ti, que pessoalmente gostarias de mudar?



91

ANEXO 2 AVALIAÇÃO FINAL

NOME PRÓPRIO

IDADE

ESTUDOS

ORIGEM

1. As expetativas corresponderam às que tinhas quando começaste o
    curso/atividade?

1 2 3 4 5

2. Discute os elementos que mais gostaste nas atividades, a nível de 
treino, em Rap e Parkour:

2.1. RAP

2.2. PARKOUR

3. Quais foram os conteúdos ou as experiências que mais gostaste? 

4. E as que menos gostaste?
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5. A ideia ou perceção que tinhas sobre ti próprio mudou de alguma 
forma a nível pessoal ou relacional?

1 2 3 4 5

5.1 Podes indicar 3, 4 elementos?

6. Consideras o ЯAPKOUR como uma ferramenta útil de trabalho 
para com outras pessoas.

1 2 3 4 5

7. Recomendarias este tipo de atividades a outras pessoas:

1 2 3 4 5

8. O que melhorarias na atividade:

8.1. Conteúdos

8.2. Equipa de trabalho

8.3. Espaço
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8.4. Participantes

8.5. Materiais

8.6. Horários

8.7. Atividades complementares

Queres deixar um comentário sobre algo para melhorar o projeto?
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AGÊNCIAS E ORGANIZAÇÕES DE APOIO

Comune di 

Sirolo
Cittá di 

Finale Ligure
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Publicado em março de 2020.


