
 

Educação Física 

Esportes radicais urbanos 
 

Todo mundo, em algum momento, já viu ou ouviu falar em esportes radicais urbanos. Quem 

é que já não viu algum garoto ou garota andando de skate pelas ruas da cidade? Bem, esses são 

tipos de esportes que injetam uma boa quantidade de adrenalina no sangue e deixam o nosso 

coração batendo nas alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia é de se arriscar e experimentar emoções intensas que podem ser bem interessantes 

e viciantes. Então, se você é do time que curte esse tipo de esporte, ou quer se aventurar, então 

fica aqui com a gente porque você vai ficar alucinado. 

História dos esportes radicais urbanos 

Os esportes radicais urbanos e também os esportes de aventura podem ter como marco de 

sua origem a década de 80 ou mais precisamente o finalzinho da década de 1980 e início da de 90. 

Muitos desses esportes já existem enquanto práticas aleatórias ou então associadas a 

determinadas funcionalidades e esportes. 

Eles surgiram de maneira simples e despretensiosa. Os praticantes elaboraram práticas 

esportivas que permitissem a eles vivenciar certas situações e experiências, dentro de determinados 

ambientes, correndo riscos ainda maiores que os esportes comuns.  

Inicialmente, a prática resumia-se a um grupo pequeno de pessoas, que se reuniam e 

realizavam suas atividades. Aos poucos, tais esportes foram se popularizando e aumentou o número 

de adeptos a tais práticas. 

Por que fazer esportes radicais? 

Não há necessariamente contraindicações para a prática dos diversos tipos de esportes de 

aventura e tipos de esporte urbanos. O cuidado que é preciso tomar é que, devido ao grau de riscos 



oferecidos e a exigência física feita por essas práticas esportivas, pessoas com algum problema de 

saúde precisam ter maiores cuidados. 

Uma excelente razão para fazer esses esportes de ação é devido à saúde. Alguns especialistas 

apontam que os esportes radicais fazem um bem enorme ao corpo e à mente dos indivíduos. Eles 

ajudam a desenvolver maior capacidade cardiovascular, além de propiciar uma boa dose de força 

muscular, agilidade e rapidez. 

Skate 

Um dos mais conhecidos e praticados esportes urbanos. Consiste em percorrer as ruas da 

cidade ou ambientes fechados, sobre um “carrinho” com 4 rodas, o famoso skate. Ele é oriundo do 

surf, no qual os surfistas, para treinar na ausência de ondas, criaram uma “prancha sobre rodas”. 

 

 

 

 

 

 

Esse é um esporte que responde ao que o praticante deseja. Crianças a partir dos quatro 

anos de idade podem se envolver com skate. Além da prancha com rodinhas, uma prática segura 

envolve capacete, cotoveleiras, joelheiras e protetores de pulso. 

E as crianças podem praticar em parques de skate ou em qualquer trecho aberto de concreto 

ou asfalto. As lesões de skate mais comuns são menores, tais como as mãos e cotovelos ralados, 

canelas machucadas e tornozelos torcidos. 

Dados mostram que três em cada quatro acidentes de skate acontecem na primeira semana 

e o equipamento de segurança e instrução profissional adequados podem ajudar a minimizar o 

risco. 

Rapel 

O rapel consiste na descida em alturas. No caso dos ambientes urbanos, essa descida é feita 

em paredões artificiais ou mesmo prédios diversos, com a ajuda de corda, luvas, mosquetão e 

cadeirinha. 

Parkour 

Esporte originário da França, seu funcionamento reside basicamente no deslocamento entre 

pontos diferentes de um ou mais locais na cidade, de forma rápida e usando habilidades corporais 

diversas. Aqui se aprende a superar obstáculos variados que estejam presentes no ambiente. 

 

 

 



 

 

 

O parkour proporciona o desenvolvimento atlético do corpo inteiro, tendo como resultado 

mais velocidade, agilidade, força superior e inferior do corpo, flexibilidade, coordenação e noção de 

tempo. 

Esse esporte radical para crianças pode ser praticado a partir dos 4 anos, ou logo que eles 

sejam capazes de seguir as instruções específicas e são altas o suficiente para dimensionar os 

circuitos de exercício. Existem riscos associados ao esporte, incluindo lesões que vão desde 

escoriações simples a ossos quebrados. 

A melhor maneira de praticar o parkour é buscar por uma instituição respeitável e que 

possua instalações seguras. É importante solicitar uma aula experimental e observar como é a 

postura dos orientadores; o treinamento adequado depende bastante de uma supervisão correta 

para minimizar riscos. 

 Paintball 

Essa é uma prática esportiva que tem se popularizado bastante. Reside na elaboração de 

pequenos circuitos, em que pessoas, portando uma espécie de arma munida com pequenas 

bolinhas cheias de tinta e brincam atirando tinta umas nas outras. 

 

 

 

 

 

 

Escalada Indoor 

Escalada indoor é uma forma cada vez mais popular de escalada realizada em estruturas 

artificiais concebidas para imitar rocha. Esse esporte radical para crianças promove disciplina e 

habilidades para resolver problemas. 

 

 

 

 

O esporte também estimula as crianças a confiarem umas nas outras, o que cria um senso 

de comunidade entre os participantes. A escalada é como resolver um quebra-cabeça; com isso, é 

preciso tempo para praticar tentativas, erros e acertos. 



Ela também permite que as crianças explorem sua criatividade e apresente sua própria 

maneira de fazer as coisas. É recomendada a introdução dos interessados em escalada entre as 

idades de cinco e sete anos, quando as crianças são capazes de usar as habilidades de resolução de 

problemas que elas adquiriram de outras atividades. 

        Slackline 

O slackline consiste em uma espécie de corda elástica presa a dois pontos distintos, a uma 

certa altura do chão. 

 

 

 

 

 

 

Algumas pessoas, ao terem um primeiro contato com o slackline chegam a imaginar que se 

trata apenas de uma brincadeira. Pode até parecer que o praticante está ali apenas para se divertir, 

mas além de muito divertido, o slackline pode ser considerado uma prática esportiva muito 

completa e trás muitos benefícios físicos e cognitivos. 

BMX 

É um esporte praticado em uma bicicleta de pequeno porte, na qual o praticante faz 

inúmeras manobras em pontos diversos da cidade ou então em pistas específicas para isso. 

 


