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A patinação surge pela necessidade de deslocamento humano, ao longo do tempo a prática 

passou a adquirir um sentido lúdico que remete ao lazer e em sequência recebeu influências 

competitivas se caracterizando como um esporte. Considerando que vem ocorrendo um 

crescimento gradual dos grupos de patinação urbana, surge a necessidade deinvestigar esse 

fenômeno social para compreender as dificuldades e possibilidades da efetivação dessa prática 

corporal. A pesquisa apresenta como problema quais as dificuldades e possibilidades 

identificadas pelos praticantes de patinação urbana na cidade de Santo Antônio de Jesus, 

Bahia? Tem como objetivo geral compreender quais as dificuldades e possibilidades da 

prática da patinação urbana na cidade de Santo Antônio de Jesus. Para isso, é necessário 

responder aos seguintes objetivos específicos: Identificar os motivos que levam jovens e 

adultos a aderirem cada vez mais à prática da patinação urbana; identificar as dificuldades e 

possibilidades encontradas pelos praticantes para prosseguirem com a prática da patinação; e 

verificar as aproximações e distanciamentos entre os grupos, levando em consideração idade 

dos indivíduos entrevistados, tempo de patinação, local de prática e objetivo pessoal. O estudo 

trata-se de uma abordagem qualitativa de natureza descritiva, tem como técnica a pesquisa de 

campo e enquanto instrumento de coleta de dados o questionário. Os grupos investigados 

foram a Federação de Patins e Skate do Estado da Bahia –FEPASK e Turma da Van.Como 

resultados parciais da pesquisa, foi possível identificar através das respostas obtidas em 

questionário que todos os participantes da pesquisa tiveram as mesmas reclamações com 

relação às dificuldades para a prática da patinação urbana na cidade de Santo Antônio de 

Jesus, Bahia. Todos citaram os problemas de infraestrutura e locais específicos para a prática 

da patinação e dos esportes classificados dentro da mesma categoria esta. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Patinação Urbana. Dificuldades e Possibilidades. 

 

 

 


