
ENSINO DA PRÁTICA INICIAL DE SKATE EM 
ESPAÇOS NÃO-FORMAIS 

Ementa 

Ensino não-formal. Processo ensino-aprendizagem. Espaços não-
formais. Prática inicial de skate. 

 

Minicurrículo 

Formação Acadêmica 

− Licenciatura Plena (Graduação) em Educação Física pela 
Universidade de Santo Amaro (São Paulo/SP) de 1988 a 1990; 

− Especialização em Fisiologia do Exercício (Pós-graduação Lato 
Sensu) pela Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista 
de Medicina (São Paulo/SP) em 1992; 

− Mestrado em Reabilitação (Pós-graduação Stricto Sensu) pela 
Universidade Federal de São /Escola Paulista de Medicina de 
1995 a 1997. 

 

Experiência como Praticante de Skate 

− Praticante de 1977 até os dias atuais; 
− Skatista Profissional de 1982 até os dias atuais; 
− 5o Lugar no Circuito Brasileiro da União Brasileira do Skate em 

1988 (Profissional, Streetstyle); 
− Campeão do Rally de Skate do Pico do Jaraguá em 1989 

(Profissional, Downhill Slide/Speed/Slalom Longboard); 
− Bicampeão Brasileiro de Downhill Slide em 1989 e 1990 

(Profissional, Longboard); 
− Vice-campeão Brasileiro de Downhill Slide em 1990 (Profissional, 

Shortboard); 
− Vice-campeão do Circuito Paulistano de Banks em 2005 

(Legends, Shortboard); 
− Vice-campeão do Festival Paulistano de Skate – Super Park em 

2011 (Legends, Shortboard); 
− Praticou skate em várias cidades do Brasil, Chile e Estados 

Unidos. 
 



Principais Atividades Relacionadas ao Desenvolvimento de 
Aulas de Skate 

− Professor de aulas particulares de skate de 1986 até os dias 
atuais; 

− Criador, introdutor e professor de aulas de skate no Ensino 
Fundamental e Médio em 1991; 

− Criador, professor e coordenador da 1a escola municipal de 
skate (Skate Século 21) pela Secretaria Municipal de Esportes, 
Lazer e Recreação de São Paulo em 1992; 

− Criador, introdutor e professor de aulas de skate no SESC de 
1992 até 2020; 

− Criador, introdutor, professor e coordenador (em alguns casos) 
de diversos tipos de cursos (livres, in-company, de extensão 
universitária e pós-graduação Lato Sensu – presenciais e 
remotos) e atividades em eventos sobre o ensino de skate de 
2000 até os dias atuais; 

− Criador, introdutor e professor de aulas sobre o ensino de skate 
em cursos de graduação em Educação Física de 2000 a 2017; 

− Criador, introdutor, professor e coordenador das aulas de skate 
na Caravana do Esporte em 2009 e 2010; 

− Coordenador e professor das aulas de skate no Integração Skate 
Tour em 2010; 

− Criador do conteúdo programático e métodos de ensino de skate, 
coordenador pedagógico e técnico do programa “Bom na Escola, 
Bom no Skate” em 2014; 

− Criador do conteúdo programático e métodos de ensino de skate, 
coordenador nacional e pedagógico do programa “Skate Escola” 
para a Confederação Brasileira de Skate em 2022. 

 

Atividades Jornalísticas Relacionadas ao Skate 

− Editor, colaborador de textos e fotos em diversos tipos de 
publicações (zines, revistas, jornais, sites) de 1989 até os dias de 
hoje; 
− Comentarista e analista esportivo para a ESPN do Brasil de 2008 
até os dias de hoje. 
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