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Resumo: Com vistas a regulamentar o skate enquanto um esporte e a propagar um 

sentido legítimo para o seu uso, certos agentes (como empresários, profissionais da 

mídia especializada, representantes do poder público, etc.) e instituições (como 

federações esportivas, por exemplo) têm disputado o poder de controlar discursos, 

de definir comportamentos, de organizar competições, de “dar a ver” e “fazer crer” 

que a sua prática tem que ser feita de determinado modo. Um dos caminhos 

encontrados para propagá-la e torná-la mais atrativa tem sido através da promoção 

de grandes campeonatos, os quais geralmente são formatados com base em uma 

série de regras criadas por entidades que regulamentam a prática, como a 

Confederação Brasileira de Skate (CBSk) em âmbito nacional, ou a World Cup 

Skateboarding (WCS) em âmbito mundial. E quando não organizadas por essas 

entidades, as competições podem ser promovidas por canais de televisão, empresas 

multinacionais ou revistas especializadas. O presente paper pretende abordar, ainda 

que de maneira breve, certos processos que contribuíram para a visibilidade, 

popularização e espetacularização do skate e problematizar uma série de 

incorporações comerciais que culminaram em seu enquadramento como um 

“esporte radical”. Vislumbra-se, com efeito, analisar certas vertentes 

espetacularizadas consideradas como o mainstream do skate, bem como os 

impactos das mesmas na prática cotidiana. 

Palavras-chave: skate; antropologia dos esportes; práticas esportivas; esportes 
radicais; lifestyle sports. 
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A prática do skate e seus sentidos 
 

“Último lugar no ranking brasileiro profissional”. Foi com essa chamada em 

letras garrafais que a Sick Mind, marca brasileira especializada em produtos para 

skate, anunciou o lançamento do modelo de shape assinado2 pelo skatista 

profissional chamado Rogerio Troy. Para adeptos de muitos esportes, tal anúncio 

publicitário poderia soar estranho, visto que o mais cobiçado por atletas, equipes e 

seus respectivos patrocinadores é um bom êxito em certas competições. No caso 

apresentado, todavia, a marca patrocinadora de um skatista valorizou o contrário do 

comumente esperado: o seu grande fracasso em um circuito profissional realizado 

em nível nacional.  

Com a institucionalização esportiva de muitas atividades corporais, o 

cumprimento de regras, a competitividade, a meritocracia e o desenvolvimento de 

habilidades técnicas passaram a ser aspectos demasiadamente exigidos para 

aqueles que as praticam. É preciso, pois, ter disciplina e eficácia a fim de vencer 

jogos, controlar tensões, conquistar competições, dominar o tempo, superar os 

limites do corpo. No caso do skate, contudo, essas posturas demandadas no âmbito 

profissional de outras práticas nem sempre se exprimem com afinco. Ser um 

campeão ou tornar-se um atleta de ponta, embora seja a meta de muitos, não é algo 

compartilhado por todos, inclusive por aqueles que já atingiram a profissionalização. 

Douglas Prieto, editor da CemporcentoSkate – revista especializada na divulgação 

do skate brasileiro –, certa vez afirmou com veemência que o universo do skate é 

rodeado por algumas palavras malditas, a saber: “atletas”, “campeão” e “treinar”3. 

Diante tal afirmação proferida por esse influente agente da mídia especializada é 

possível, então, indagar: afinal, o que faz com que certa parcela do skate 

profissional rejeite rótulos e princípios tão caros a tantos esportes?  

Becky Beal (1995; 2003; 2004) foi uma das primeiras pesquisadoras a focar a 

protuberância da resistência enquanto um dos princípios norteadores do universo do 

skate. Em sua etnografia realizada em meados da década de 1990 ela abordou a 

reação de alguns skatistas a certas regras que lhes eram impostas e como as suas 

																																																													
2  Shape é a prancha de madeira que compõe o skate. 
3   Prieto, Douglas. “As palavras malditas do skate”. Revista CemporcentoSkate, São Paulo, n.° 159, 
2011. 



condutas se distanciavam daquelas propagadas pelo mainstream sport4. A pesquisa 

de Beal (2003) revelou que a resistência se exprimia por meio de dois aspectos 

centrais, a saber: controle da participação e desvalorização da competitividade. 

Quanto ao primeiro aspecto, ela percebeu que muitos skatistas se sentiam atraídos 

pelo skate por poderem decidir como, onde e quando praticá-lo. Essa falta de 

formalidade lhes permitia relativa liberdade para expressar seus próprios gostos e 

preferências, ao contrário do que ocorria nos domínios do mainstream sport, onde a 

imposição de normas era considerada muito mais estrita. Já em relação ao segundo 

aspecto, a pesquisadora constatou que algumas atitudes competitivas eram vistas 

com certo desdém pelos skatistas. Ao acompanhar a ocorrência de um campeonato 

de skate em Colorado (EUA), ela testemunhou diversas condutas que subvertiam 

propositalmente as regras estabelecidas pela federação esportiva promotora do 

evento. A competitividade era rechaçada em prol da sociabilidade e de outros tipos 

de comportamentos firmados entre aqueles que, em tese, deveriam ser oponentes. 

Beal (2003, p.340) conjecturara então que a condescendência a esses aspectos – 

controle da participação e desvalorização da competitividade – era fundamental para 

que um praticante pudesse ser considerado um core skater, ou seja, um “autêntico 

skatista”: 

 
The skateboarding structure that developed from the values discussed 
above encouraged each individual to create a personalized form of 
skateboarding. Each participant identified his or her own criteria regarding 
training procedures, goals, and style. The internalization and 
personalization of these core values were central to being accepted as a 
legitimate member. 

 

A prática do skate era encarada por muitos interlocutores de Beal (2003) 

como um estilo de vida5, e não um mero esporte. Nesse sentido, o reconhecimento 

atribuído a um skatista se dava não apenas em razão de suas habilidades técnicas, 

mas também por conta de seu comprometimento e de seu posicionamento crítico 

frente à incorporação comercial do skate e às eventuais formas burocratizadas de 

																																																													
4  Mainstream sport é um termo utilizado por muitos pesquisadores, dentre eles Beal (2003), para 
abarcar esportes espetacularizados e organizados por meio de ligas profissionais (basquete, futebol, 
beisebol, etc.). 
5  Ao longo do trabalho de campo realizado até aqui, inúmeros interlocutores também se referiram à 
prática do skate como um estilo de vida, e não como um esporte. A noção de estilo de vida enquanto 
categoria nativa será discutida ao longo da tese. 



gerenciamento de sua prática. Aqueles que não demonstravam essas atitudes – 

como os novos praticantes, por exemplo –, mas que o praticavam apenas como um 

“esporte da moda”, eram taxados de posers, visto que agiam de acordo com certas 

regras de conduta esperadas por instituições esportivas e não questionavam os 

produtos e as operações impostas pela comercialização do skate6. De acordo com 

Beal (2003), para se distanciarem dessas acusações e buscarem autenticidade 

perante os demais, muitos de seus interlocutores afirmavam posicionamentos 

marcados por auto-expressão, criatividade e capacidade de escolha, características 

que comumente eram relacionadas à figura de um core skater.  

Quem também analisou a resistência enquanto uma expressão basilar do 

estilo de vida skatista foi Lisa Weidman (2003). Assim como Beal (2003), tal 

pesquisadora interessou-se pelos aspectos distintivos que supostamente 

propiciavam autenticidade, no entanto, em vez de focar apenas a prática cotidiana, 

ela investigou a comercialização do skate e o seu impacto entre os skatistas. Como 

a contestação a certos princípios comerciais era corriqueira, muitas empresas 

especializadas na fabricação de peças e demais produtos se preocupavam em zelar 

pelas suas respectivas imagens de modo que fossem bem vistas aos olhos de sua 

clientela. Weidman (2003) identificou três estratégias principais adotadas por elas: 

auto-seleção; patrocínios a skatistas, e propagação de princípios valorizados neste 

universo através de anúncios publicados em revistas de skate. A adesão a essas 

estratégias potencializaria, em sua perspectiva, a chance de uma empresa ser bem 

aceita pelos praticantes mais exigentes, isto é, pelos core skaters:  

 
Certain people are more likely to be successful as skateboard 
entrepreneurs than others. Arguably the most important factor affecting a 
company's success is whether or not the owner understands the 
skateboard culture. If the owner demonstrates a good understanding of 
skateboard culture, skaters will deem the company to be authentic 
(Weidman, 2003, p.346). 

 

																																																													
6  De acordo com Beal (1995, p.255), posers – também chamados de rats no contexto de sua 
pesquisa – são: “individuals who bought the commercially produced paraphernalia and plastered all 
their belongings with corporate logos. But, more distinctively, they were defined as kids who aspired to 
skate professionally. These skaters frequently sought sponsorship, which was pursued, for example, 
by creating videotapes of their skating and sending them to different corporations. In addition, these 
skaters entered competitions with the intent of seeking the needed recognition for sponsorship”. Os 
meus interlocutores também utilizam a noção de posers – ou “skatistas modinhas” – com o mesmo 
sentido constatado por Beal (1995). 



A pesquisa de Weidman (2003), a qual fora realizada nos Estados Unidos na 

década de 1990, desvelou que o principal elo entre praticantes e indústria do skate 

se dava através da atribuição de patrocínios. Alguns skatistas eram agraciados com 

roupas, calçados, peças, equipamentos e ajudas de custo e, quando profissionais, 

também recebiam salários e outros benefícios. Em troca tais skatistas 

representavam publicamente as marcas que os patrocinavam e contribuíam com a 

elaboração de seus produtos. Essa última medida lhes permitia exprimir traços de 

suas respectivas personalidades através de pro models, ou seja, de variados 

produtos que levavam as suas assinaturas. Segundo Weidman (2003), o lançamento 

de pro models era algo que possibilitava autenticidade e reconhecimento a uma 

marca, já que, ao permitir a participação de skatistas em suas ações comerciais, ela 

se distanciava da possível acusação de estar inserida no universo do skate apenas 

para lucrar7.  

Os skatistas patrocinados também necessitavam produzir fotos para figurar 

em anúncios publicitários publicados em revistas de skate. Weidman (2003) 

averiguou que estes anúncios, além de demonstrarem as habilidades técnicas, 

também expressavam aspectos promotores de autenticidade a um core skater, 

como os que já foram elencados por Beal (2003). Em razão disso, a fim de enaltecer 

a resistência como um atributo importante do universo do skate, muitas marcas 

utilizavam em suas campanhas fotos de skatistas fumando, tomando bebidas 

alcoólicas, realizando manobras em locais proibidos, enfrentando policiais ou 

seguranças, e se divertindo em cima de um objeto cujo sentido para a sua 

realização era menos competitivo, e sim o prazer individual. Weidman (2003, p.350) 

concluiu que: 

 
Skate industry ads do not authenticate skateboarders. In fact, the reverse is 
true; the skaters who read the magazines and see the ads are critical 
judges who evaluate ads for their authenticity. If an ad is deemed authentic, 
the advertiser will be respected. If not, the advertiser will lack credibility in 
the eyes of skateboarders and will have to work very hard to overcome this 
reputation. 

 

																																																													
7  Nem todas as estratégias adotadas por certas marcas são bem sucedidas. As ações da Nike, por 
exemplo, foram intensamente questionadas pelos skatistas na década de 1990, logo, a marca não 
conseguiu se inserir no mercado especializado do skate. Somente após os anos 2000, quando novas 
posturas foram adotadas, é que a Nike conseguiu se estabelecer neste universo. Esse fato será 
desenvolvido no decorrer da tese.  



As análises que focaram a resistência como um apanágio significativo para a 

consolidação de autenticidade no universo do skate exerceram notável influência em 

muitas etnografias. No entanto, com o advento de novas pesquisas, tais análises 

passaram a ser criticadas em decorrência de suas limitações teóricas e 

metodológicas. Segundo Donnelly (2006), essas limitações dizem respeito à 

saliência outorgada a formas autênticas de participação, gerenciamento, 

representação e comercialização do skate, e também, ao enfoque que prioriza 

apenas o discurso essencialista dos core members, o que acaba por preterir, com 

efeito, uma pluralidade de outros sentidos, vozes e experiências que permeiam o 

universo da prática em tela. Conforme alerta a pesquisadora (2006, p.220),  

 
Authenticity, in the literature on alternative sport subcultures, has referred 
almost exclusively to what is considered authentic participation by the core 
members who have been the focus of most studies. As a result, 
researchers have valued “authenticity” (in much the same ways as the 
participants they speak to), and forms of participation that are labeled 
inauthentic (including different definitions of authenticity) are devalued and 
often ignored. 

 

Em reação a essas análises, diversas etnografias passaram a problematizar a 

noção de autenticidade enquanto um atributo alcançado apenas por meio da 

resistência, e ainda, os discursos dos core members, os quais, para se auto-

referenciarem como “skatistas autênticos”, marginalizavam demais participantes do 

universo do skate, como os posers. Nesse sentido, outras pesquisas se atentaram 

para os vários discursos em voga e para as maneiras como eles eram proferidos 

taticamente em certas situações. Humphreys (1996; 1997) assevera que algumas 

práticas, como a do skate, vêm incorporando uma série de transmutações que 

implicaram na consolidação de valores antes repugnados. Diante esse cenário, 

Donnelly (2006, p.224) reivindica que “we need to find ways to include those 

participants who have been marginalized and ignored by both the core members who 

are the focus of the research and by the researchers”. Lombard (2010), por sua vez, 

também tece críticas às leituras que priorizaram apenas a resistência, visto que elas 

reverberam que a comercialização do skate, bem como a sua incorporação por 

federações esportivas e por políticas públicas, pode implicar na perda de sua 

“essência”. A pesquisadora considera que essas múltiplas formas de cooptação não 

pressupõem, necessariamente, a corrupção dos princípios mais valorizados do 



universo do skate, posto que certos skatistas, diante tais processos, não se colocam 

como meros agentes passivos que coadunam com tudo aquilo que lhes é atribuído. 

À vista disso, assumir essa perspectiva – a da incorporação – não implica em 

negligenciar a resistência, mas admitir, por consequência, que a mesma “is not 

outside of incorporation but plays a formative role – shaping instances of 

incorporation. Thus purely oppositional or resistive readings of skateboarding are 

problematic” (Lombard, 2010, p.480). 

Dentre as temáticas abordadas pelas pesquisas centradas na incorporação 

do skate, destaca-se a que problematiza a sua institucionalização como um extreme 

sport, rótulo que se difundiu para caracterizar determinadas práticas – como skate, 

surf, snowboard, patins inline, bmx, etc. – cujos princípios de ação se distanciam dos 

propagados pelos mainstream sports. O uso desse termo se solidificou após 1995, 

ano em que fora realizada a primeira edição dos Extremes Games – mais tarde 

renomeado de X Games –, eventos promovidos pelo canal ESPN, os quais, tal como 

atesta Rinehart (2000), desempenharam um papel significativo por popularizar um 

fenômeno esportivo hodierno e por utilizá-lo como uma poderosa ferramenta de 

marketing bastante rentável. Diversas corporações multinacionais, por exemplo, 

decidiram associar seus produtos – bebidas, alimentos, eletrônicos, roupas, etc. – à 

prática do skate8, logo, elas vêm aproveitando de sua visibilidade galgada enquanto 

um extreme sport para incrementar suas respectivas vendas, principalmente entre o 

público considerado jovem.    

Os X Games foram responsáveis por incutir novos parâmetros a práticas 

cujos adeptos eram reconhecidos por depreciarem a competitividade. A 

institucionalização dessas práticas sob o rótulo de extremes sports – ou esportes 

radicais, no contexto brasileiro – fez eclodir, portanto, uma série de regras de 

competição e de condutas que tiveram de ser moldadas conforme os anseios de um 

canal de televisão e de seus respectivos anunciantes. Era preciso, pois, tornar o 

skate atrativo a ponto de conquistar a atenção dos telespectadores. Em razão disso, 

a instituição de rivalidades, o estabelecimento de recordes, a disciplina, o estímulo 

																																																													
8  Segundo Humphreys (1996, p.15), certos valores propagados por meio de práticas como skate e 
snowboard foram cooptados pelo mercado. Assim, as “atitudes irresponsáveis e descontroladas” que 
perpassavam tais práticas serviram de mote para vender produtos ao público jovem: “The main 
reason for this growth, however, was undoubtedly the commodification of snowboarding and 
skateboarding subcultures. The increased popularity and visibility of both these activities in the late-
1980s prompted some companies to exploit snowboarding and skateboarding’s ‘irresponsible’ and 
‘uncontrolled’ images and attitudes to sell their products to youth.” 



ao risco e a demanda por habilidades cada vez mais técnicas se tornaram 

demasiadamente requisitadas aos competidores profissionais selecionados para 

cada etapa dos X Games.  

A célere popularização do skate a partir de sua difusão pelos X Games veio 

acompanhada por muitas polêmicas. Rinehart (2000) evidencia que agentes ligados 

a várias frentes dessa prática (mídia, mercado, federações esportivas, etc.) 

acusaram a ESPN de transformá-la em um extreme sport – rótulo um tanto 

contestado –, de cooptar os seus sentidos apenas com fins comerciais, de desvirtuar 

muitos princípios basilares de sua “essência” e de impor e controlar regras de 

participação que se aproximam das encontradas no terreno dos mainstream sports. 

Já Beal & Wilson (2004) ponderam que, apesar da resistência à incorporação, 

também houve um corpo de agentes que abraçou as oportunidades surgidas com a 

exposição midiática do skate e com a exploração comercial por multinacionais 

consideradas “de fora” do seu universo. A sua espetacularização sob a roupagem de 

um extreme sport instigou um aumento vertiginoso de novos praticantes e 

simpatizantes que, por sua vez, refletiu no crescimento da demanda por produtos 

relacionados à sua prática. Marcas consideradas autênticas (sendo muitas delas 

contrárias aos princípios dos X Games) puderam obter maiores lucros e intensificar 

seus respectivos investimentos no universo do skate, beneficiando, assim, vários 

perfis de skatistas, como os que pleiteavam o reconhecimento enquanto core 

skaters.  

A resistência e a incorporação da prática do skate a dados processos nunca 

são absolutas, logo, de acordo com a visão de Rinehart (2008), é preciso superar 

eventuais análises que as consideram a partir de um continuum ou em termos 

dicotômicos9. Assim sendo, conforme indica Wheaton (2004), os papéis 

desempenhados por agentes vinculados ao mercado, mídia, federações esportivas, 

poderes públicos etc., são demasiados complexos, podendo ser entendidos apenas 

em meio a uma dinâmica relacional permeada por forças e interesses que ora se 

aproximam, ora se distanciam. Já os skatistas não são simples “vítimas” dos 

processos que transpassam o universo do skate, visto que eles se posicionam 

																																																													
9  Já Donnelly (2006, p.221) tece as seguintes críticas: “an alternative-mainstream (and core-
periphery) dichotomy has been adopted, relatively uncritically within the literature on extreme sport 
subcultures, as a simplistic juxtaposition of alternative practices – that is, the (innovative, resistant) 
practices of authentic participants – with the popular (and bland) practices of the mainstream (where 
mainstream is conceived as an undifferentiated mass of uninteresting people)”. 



perante os mesmos, agenciam e manipulam as possibilidades, remodelam 

taticamente os seus sentidos e colocam em xeque certas estratégias que tentam 

definir os rumos da prática. Wheaton (2004, p.14) realça que essas atitudes 

 
demonstrating that skaters are less critical of sponsorship and 
professionalism, seeing the benefits they bring to the skating community. 
Nevertheless, they continue to resist changes that will lead to increased 
regulation or a change in the ethos of skating, such as in creative/artistic 
sensibility, self-expression and an individualistic attitude.   

 

O historiador Leonardo Brandão (2014), ao fazer um resgate da história do 

skate no país, buscou compreender como a sua prática foi se apresentando ou 

sendo classificada como um “esporte”. A sua intenção foi problematizar a sua 

dimensão esportivizada como a única forma legítima e socialmente aceita de 

organização. Nesse sentido tal pesquisador constatou que desde a ascensão do 

skate no Brasil – cujos primórdios remetem ao final da década de 1960 – “houve 

uma série de agentes que buscou conduzir o skate para o campo rentável, 

organizado e politicamente correto do esporte (inclusive associando o skatista à 

figura do atleta e/ou do campeão)”, entretanto, “também existiu um conjunto de 

outras ações, práticas e discursos que levaram (e ainda levam) muitos skatistas a 

não se reconhecerem neste ponto de atração que se tornou o esporte na 

contemporaneidade” (Brandão, 2014, p.19). Deste modo, 

 
Se ao longo da história dessa atividade alguns empresários e skatistas 
mostraram-se interessados na transformação dessa prática num esporte – 
aceitável e economicamente viável – delimitando regras, participando da 
organização de campeonatos e criando grupos e associações, também 
não faltaram aqueles que o identificaram como “arte”, “liberdade” ou ainda 
um meio de transporte “de uma diversão para outra” (Brandão, 2014, p.19). 
 

Brandão (2014, p.21) então enfatiza que “a análise histórica do skate pode 

demonstrar tanto resistências ao modelo de gerenciamento da corporalidade quanto, 

também, de adesão ao esporte como um guia ser seguido e incorporado”. Essa 

constatação também se reflete em tempos atuais. Desde 2013, momento inicial do 

trabalho de campo para a pesquisa de doutorado ora em desenvolvimento, venho 

acompanhando ou participando de inúmeras situações aparentemente paradoxais 

que reverberaram os múltiplos caminhos trilhados pelo skate no país. Dentre elas, a 



maioria tivera como referência as ações da Confederação Brasileira de Skate 

(CBSk), entidade criada em 1999 para regulamentar as normas e políticas voltadas 

ao desenvolvimento do skate em âmbito nacional.  

A confederação possui várias finalidades, tais como desenvolver, divulgar, 

fomentar a prática e organizá-la enquanto esporte, além de representá-la no Brasil 

perante os poderes públicos e demais esferas da sociedade civil. Além disso, 

conforme descrito em seu site oficial, a CBSk busca institucionalizar e fiscalizar 

regras de competição e de conduta esportiva; difundir normas para realização de 

eventos competitivos; administrar rankings nacionais; promover reuniões entre 

praticantes, profissionais e empresários do mercado, e ainda zelar pela imagem do 

skate enquanto esporte10.  

Conforme averiguado etnograficamente, as ações da CBSk, no sentido de 

regulamentar o skate como um “esporte”, nem sempre obtém êxito. Apesar de ser 

influente, a sua atuação é limitada, não sendo capaz de centralizar com rigor os 

rumos da profissionalização e institucionalização do skate. Nesse sentido, a 

entidade constantemente é desafiada por outras formas de agenciamentos que 

colocam em xeque as suas deliberações. Presenciei diversos casos em que as suas 

regras impostas foram acatadas, subvertidas, negociadas ou relegadas. Dentre 

tantos exemplos, julgo necessário apresentar ao menos três delas: 

 

Profissionalização por outras vias:  

 

A CBSk batalha há anos para regulamentar a profissionalização esportiva do 

skate no Brasil. Em razão disso ela criou uma série de critérios com o intuito de 

avaliar se um skatista está apto a atingir a principal categoria da prática. Para que 

isso ocorra, o praticante deve fazer um pedido formal à entidade, a qual, por meio de 

comitês formados por skatistas profissionais, fica imbuída de julgar o histórico 

apresentado pelo candidato. São analisados os seguintes aspectos: se o skatista 

possui patrocinador(es) disposto(s) a pagar salário para que ele possa realizar seu 

trabalho em condições adequadas; aparições na imprensa especializada, tais como 

capas de revista, entrevistas e partes em vídeos; nível técnico; grau de popularidade 

em todo o país; e boas colocações em importantes campeonatos nacionais.  

																																																													
10   Mais detalhes em: http://www.cbsk.com.br/paginas/confederacao-brasileira-de-skate. Acesso em 
12/07/2015. 



Ricardo “Dexter”, interlocutor desta pesquisa, é um dos skatistas paulistanos 

que tem se destacado nos últimos anos. Ele é detentor de habilidades acentuadas, 

possuí vários patrocinadores e frequentemente figura em reportagens produzidas 

pela mídia especializada. Além disso, também foi um dos protagonistas do “Rota 

Explosiva”, programa produzido pelo canal MTV Brasil. “Dexter”, após anos como 

skatista amador, resolveu que em 2015 se tornaria skatista profissional. Com a 

anuência de seus patrocinadores, ele entrou com o pedido formal junto à CBSk e, 

para sua surpresa, a sua profissionalização fora negada. Ele não teria direito à 

carteirinha de competidor emitida pela entidade, a qual é responsável pela 

organização do circuito brasileiro de skate profissional. O skatista não concordou 

com a decisão tomada pelo comitê e, mesmo assim, resolveu declarar a sua 

passagem para a principal categoria do skate. Apesar de não ter a chancela da 

entidade, “Dexter” seria amparado pelos seus patrocinadores, que ficaram 

responsáveis por investir em sua carreira. 

Para marcar a sua profissionalização, o skatista lançou um vídeo que retrata 

as suas principais habilidades técnicas. E para zombar da decisão promulgada pela 

CBSk, ele intitulou a produção de “Pro-blemático” e, a partir da divulgação da 

mesma, cedeu a seguinte declaração a um site especializado em skate: 

 
Black Media: A CBSK negou seu pedido de profissionalização esse ano. 
Você ficou puto? Algum rancor? Engoliu seco?  
 
Ricardo “Dexter”: Na verdade, entrei com esse “pedido de 
profissionalização” por respeito à entidade CBSK, mas, da mesma forma 
que recebi a notícia, ela foi ignorada tanto por mim quanto pelos meus 
patrocinadores. Talvez eles esperassem que eu chorasse e me sentisse 
um merda, mas, pelo contrário, foi motivo de risada e uma rodada a mais 
de cerveja! (Black Media. Ricardo “Dexter”. Disponível em: 
http://www.blackmediaskate.com/site/?p=11665. Acesso em 20/06/2015). 

 

Regras negociadas: 

 

Em julho de 2014 tive a oportunidade de assistir ao Vans Waffle Cup, 

campeonato profissional promovido pela Vans, marca multinacional especializada 

em tênis para skate. A CBSk ficou incumbida de organizar a parte técnica do evento 

(normas de competição, julgamento, disciplina, etc.), que reuniu alguns dos 

melhores skatistas do país. A convocação dos 25 competidores fora feita a partir de 



dois critérios: o da CBSk e o da marca promotora. A entidade esportiva pautou-se no 

ranking profissional do ano 2014 da modalidade street skate e selecionou 14 

skatistas. Já a marca promotora convidou os demais que deveriam preencher a lista, 

no entanto, a sua seleção não seguiu as normas que a confederação busca impor. 

Foram convidados, por exemplo, dois skatistas amadores para participar de uma 

competição profissional, medida que contraria a regulamentação da CBSk.  

Havia, portanto, duas imposições distintas. Para buscar uma concordância 

entre as mesmas, foi decidido que os amadores convidados poderiam competir, 

todavia, caso obtivessem boas colocações, eles não receberiam a premiação em 

dinheiro. Apenas os profissionais poderiam embolsar a quantia de R$35 mil que 

seria fracionada aos melhores colocados. Após a realização do campeonato 

principal, houve a realização da best trick, disputa que agraciaria com R$5 mil o 

competidor que realizasse a melhor manobra em um obstáculo selecionado. Para a 

surpresa do público, quem se destacou e venceu foi Marlon Silva, skatista amador 

proveniente da cidade de Porto Alegre. Diante tal embaraço, a CBSk fez valer a sua 

norma, logo, tal skatista não recebeu a premiação, a qual fora transferida para 

Samuel Jimmy, profissional que obteve a segunda colocação. 

 

Festa e competição: 

 

 Skate, hardcore, cerveja e churrasco. Foi a partir da junção desses atrativos 

que dois skatistas resolveram promover o Rheumatic Hardcore Sessions, evento 

realizado em outubro de 2014 na cidade de Piracicaba – SP. Inúmeros sites, revistas 

e demais canais de comunicação especializados em skate divulgaram essa atração, 

a qual fora enaltecida como uma “verdadeira e legítima skate party”11 e como “um 

dos melhores eventos do país”12. 

Tive a oportunidade de participar dessa festa que reuniu praticantes de 

distintas gerações, categorias e modalidades do skate. Vários skatistas brasileiros 

renomados, muitos deles com consolidada carreira internacional – como Sandro 

Dias “Mineirinho”, Pedro Barros, Ronaldo Gomes, etc. – estiveram no evento e se 

																																																													
11  “Rheumatic Hardcore Sessions em Piracicaba”. Disponível em: 
http://cemporcentoskate.uol.com.br/fiksperto/rheumatic-hard-core-session-em-piracicaba. Acesso em 
25/06/2015. 
12  “Rheumatic Hardcore Sessions 2014”. Disponível em: 
http://www.blackmediaskate.com/site/?p=10471. Acesso em 25/06/2015. 



misturaram em meio aos demais presentes. Ao redor da pista havia centenas de 

pessoas que assistiam às manobras realizadas. Algumas, inclusive, resolveram 

instalar uma churrasqueira ao lado de um obstáculo. Na parte oposta foi montado 

um palco, onde as bandas de hardcore se revezavam em suas apresentações. 

O clima era muito efervescente. A pista estava lotada, portanto, tombos e 

trombadas eram inevitáveis. A maioria dos praticantes não usava nenhum tipo 

equipamento de proteção, logo, foi possível presenciar sérias lesões. Não havia 

nenhuma formalidade na sessão de skate que se estabelecera. A principal 

motivação era, segundo os interlocutores, a “diversão”. O consumo de bebidas 

alcoólicas também era intenso. Uma marca de cerveja criada por skatistas, chamada 

Layback Beer, abastecia os consumidores com seus produtos.  

Os organizadores aproveitaram a festa para organizar uma competição, a 

qual não teria apenas um vencedor: todos os participantes, independente do nível 

técnico, teriam a chance de conquistar ao menos uma das dezenas de premiações 

oferecidas (peças, roupas, tênis, dinheiro, etc.). Para isso, bastava acertar uma 

manobra qualquer. A intenção era diluir a competitividade em prol da 

confraternização entre os presentes. O evento ficou marcado por uma série de 

situações inusitadas, como uma homenagem a Bruno “Brown”, considerado uma 

“lenda do skate brasileiro”, que havia falecido poucos dias antes de sua realização. 

Para homenageá-lo, um obstáculo fora feito em formato de um caixão, sendo este 

colocado de cabeça para baixo na borda de uma rampa. 

Uma semana após o Rheumatic Hardcore Sessions aconteceu outro evento, 

desta vez na cidade de São Paulo, que reuniu participantes que também estiveram 

em Piracicaba. Tratava-se da iniciativa intitulada “Circuito Banco do Brasil”, 

capitaneada pelo banco de mesmo nome, que reuniu uma série de atrações 

musicais, como consagradas bandas de rock nacionais e internacionais, além de um 

campeonato de skate organizado pela CBSk. Tive a chance de participar do evento, 

sendo este realizado nas dependências do Campo de Marte. A competição de skate 

foi executada em um half pipe, rampa em formato da letra “U”, e proporcionou um 

show a parte, com skatistas protagonizando vôos e manobras arriscadas em meio a 

uma multidão composta por milhares de pessoas.  

A competição de skate era patrocinada por conhecidas empresas – Banco do 

Brasil, Ourocard, HP, Intel, Planmusic –, sendo todas consideradas “de fora” do seu 

universo, ao passo que a maioria dos espectadores não possuía nenhuma ligação 



com a sua prática. Em razão desses fatores, a CBSk instituiu uma série de regras de 

competição e de conduta aos competidores – considerados na ocasião como 

“atletas” – a fim de garantir o sucesso do espetáculo esportivo. Todos usavam seus 

respectivos equipamentos de proteção (capacetes, cotoveleiras, joelheiras, etc.) e 

faziam vertiginosas performances que eram comentadas por um locutor responsável 

por decodificar os seus movimentos corporais e os sentidos da disputa ao público 

leigo. A acirrada competição fora vencida pelo jovem Léo Ruiz, que faturou, além de 

um imponente troféu, a quantia de R$12,5 mil. Apesar da considerável estrutura e 

premiação oferecida aos participantes, o Circuito Banco do Brasil não obteve a 

mesma repercussão que o Rheumatic Hardcore Sessions no universo do skate. De 

todo modo, a importância de tal evento foi reconhecida pelos interlocutores, visto o 

seu fomento e visibilidade atribuída à prática por meio de sua divulgação a um 

público mais amplo.  

 

O universo do skate para além de sua dimensão esportiva 
 

Apesar de tantas resistências, porque a prática do skate vem sendo sondada 

e cooptada por muitas federações esportivas nacionais e internacionais? Se ela é 

ocasionalmente vista como uma atividade marginal, por onde circulam valores que 

colocam em xeque certos padrões sociais, quais as motivações de muitas empresas 

multinacionais e canais de televisão em incorporá-la em grandes campanhas 

comerciais? E ainda, se a prática do skate é reprimida por destruir equipamentos 

urbanos – a ponto de ser proibida em certas cidades –, porque ela tem se 

popularizado, espetacularizado e auferido investimentos de setores esportivos 

ligados aos poderes públicos e as iniciativas privadas?  

Essas e outras questões vêm me intrigando no decorrer do trabalho de 

campo, o qual ainda encontra-se em execução, revelando, com efeito, apenas 

algumas das controvérsias que permeiam o universo do skate. No presente paper 

apresentei apenas algumas considerações iniciais que perpassam certas análises 

contidas na tese de doutorado que está sendo desenvolvida. A condução do 

trabalho beneficia-se do contato com uma ampla bibliografia estrangeira que trata 

especificamente da prática do skate. Ao longo deste texto, por exemplo, foi feita uma 

interlocução com pesquisas oriundas de países como Estados Unidos, Inglaterra, 

Austrália e Nova Zelândia que enfrentaram, em seus respectivos contextos, 



problemáticas parecidas com as que ocorrem com a prática do skate em nível 

brasileiro. Além disso, a partir de tal bibliografia foi possível perceber o skate como 

parte de um fenômeno esportivo abrangente que tem sido categorizado 

analiticamente de diversas maneiras, dentre elas, sports californiens (Pociello, 

1981), whiz sports (Midol, 1993), extreme sports (Booth & Thorpe, 2007), alternative 

sports (Beal, 1995; Rinehart, 1996; Humphreys, 1997), lifestyle sports (Wheaton, 

2004), etc. Cada uma possui suas próprias particularidades e abrange um leque de 

práticas corporais popularizadas a partir da década de 1960, tais como skate, surf, 

patins, snowboard, windsurf, etc. Ao longo da tese pretendo recorrer a certas 

perspectivas enfocadas por essas categorias, no entanto, para fins metodológicos, 

considero oportuno não filiar as análises desenvolvidas a nenhuma delas. O motivo 

para tanto é claro: embora as categorias reconheçam os múltiplos sentidos do skate, 

todas o situam nos limites de um “esporte”. Já a etnografia que venho realizando 

intenta tratar com cautela tal enquadramento, visto que os próprios interlocutores 

muitas vezes o renunciam ou o remodelam.  

Tive a chance de entrevistar Klaus Bohms, considerado um dos principais 

skatistas profissionais do país. Por ser patrocinado por marcas multinacionais 

notadamente reconhecidas no âmbito esportivo, aproveitei para saber a sua opinião 

a respeito de como o skate deve ser enquadrado. Ele então se pronunciou da 

seguinte forma: 

 
O skate tem algumas características que você encontra em outros 
esportes. Mas eu não me considero um atleta. Não tenho nenhuma prática 
de atleta. O skate tem tantas características, de tantas coisas misturadas, 
que não é vantagem a gente tentar categorizar o skate como uma coisa só. 
Ele é o que você quiser definir. Está lá aquele objeto, e você usa da sua 
maneira. E eu não vou falar quem está certo, quem está errado. Eu acho 
isso uma riqueza. Há uma necessidade besta de colocar tudo dentro de 
caixinhas, para deixar aquilo óbvio, mas a gente deixa tudo raso ao mesmo 
tempo. Para popularizar, para ser de fácil entendimento, você tem que 
deixar raso e óbvio, senão não vira. É bom que o skate seja 
“incategorizável”. Por que assim vira uma coisa mais profunda, cada um 
tem que pensar sobre aquilo e sentir algo daquilo, e transformar no quer 
que seja (Klaus Bohms, entrevista em 13/11/2014).  
 

Desta maneira, almejo compreender o universo do skate em seus próprios 

termos, e, para isso, apresentarei e problematizarei as muitas controvérsias que o 

permeiam, sem restringi-lo, contudo, apenas a um domínio específico, como o já 



mencionado esportivo, ou a explicações apriorísticas que tentam estabilizar seus 

sentidos heterogêneos em categorias transcendentes. Com efeito, compartilho dos 

pressupostos de Toledo & Costa (2009, p.16): 

 
O domínio das práticas, portanto, pode ser visto sob olhares deslocados a 
partir dos próprios agentes que esgarçam os significados da categoria 
esporte a ponto de subvertê-la. A tarefa da visada etnográfica é justamente 
correr atrás desses ajustes de significados, sem corrompê-los pelo 
formalismo ou pelas reificações de certas definições seguras. 
 

Diante as incoerências que perpassam o skate, a tarefa proposta é a de 

desconstruir, por vias etnográficas, o que está em jogo nos processos de seu 

enquadramento forcejado em vários âmbitos (esportivo, comercial, midiático, 

político-espacial) e seus respectivos impactos entre os skatistas. A partir da 

etnografia que está sendo realizada intenta-se depreender determinadas temáticas 

que se coadunam a essas questões, tais como espetacularização esportiva, ações 

de marketing, discursos dissonantes da mídia (especializada ou não), atuação dos 

poderes públicos, intervenção de federações esportivas, além da prática cotidiana 

do skate, usos e apropriações citadinas de espaços públicos, competições em vários 

níveis, consumo, locais de sociabilidade, eventos festivos, viagens transnacionais, 

profissionalização, trajetórias pessoais, estilos de vida, etc. O entrelaçamento e a 

justaposição dessas temáticas são fundamentais para a compreensão da multitude 

de sentidos (ambivalentes, fluidos e por vezes contraditórios) que permeiam o skate 

no Brasil, além da trama que envolve as estratégias (Certeau, 2009) que múltiplos 

agentes e instituições buscam impor através de seus enquadramentos, e as táticas 

(Certeau, 2009) dos skatistas perante as mesmas.  
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