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Objetivos: 

Estabeleci basicamente dois objetivos para este estudo: a- contribuir para o entendimento da faixa 
etária adolescente, analisando as distintas manifestações pertinentes a tal fase da vida humana, 
contextualizadas em uma determinada realidade social; b- evidenciar a importância que assume o 
lazer (em especial a vivência no âmbito do skate) na constituição de um espaço de experimentação 
com possibilidades de se tornar extremamente rico, na composição do universo de valores e modo de 
vida do adolescente.  

Principais justificativas: 

Não se revela uma novidade notar que comumente confere-se à adolescência, quando abordada 
enquanto uma fase do ciclo de vida humana, um período tido como especial, já que são proclamadas 
intensivas mudanças de ordem física, cognitiva e afetiva num curto período de tempo.  

Porém, mesmo considerado um assunto especial por muitos, a adolescência tem sido abordada em 
poucos estudos no Brasil quando se tem como tema o lazer ligado a este público. 

Partir do lazer para se estudar o jovem na sociedade atual mostra-se portanto um desafio a trilhar. 
Isto também porque o próprio tema "lazer" está visivelmente sujeito a reservas, notadamente no 
âmbito acadêmico, onde é considerado por muitos como irrelevante.  

Nesta pesquisa procurei aproximar as características evocadas nos esportes radicais às práticas 
realizadas no universo juvenil, sobretudo no que concerne àquelas realizadas no campo do lazer. 

Pode parecer aqui que se queira afirmar que os esportes radicais sejam praticados apenas por
adolescentes, como alguma coisa "típica da idade". Entretanto, verifica-se o fato de não serem 
apenas estes os praticantes de tais esportes e sim pessoas de todas as idades, possivelmente movidas
por um certo "espírito ou sentimento de jovialidade" que estas modalidades podem vir a
proporcionar. 

Ao falar de uma "cultura jovem", penso que adolescentes de distintas épocas, lugares e ambientes 
sociais procuram constantemente dar às suas ações um estilo de vida que lhe seja peculiar, estilo este
muitas vezes caracterizado pela inovação, pela negação dos valores considerados tradicionais e tais 
características se aproximam de uma forma bastante expressiva das atitudes deferidas pelos
praticantes de esportes radicais. 

Considerações Metodológicas: 

Considerando a diversidade de abordagens possíveis para tal estudo, desenvolvi uma análise de um 
grupo específico, composto em sua expressiva maioria por adolescentes: trata-se do enfoque nos 
praticantes de "skate" da região do ABC paulista (que envolve as cidades de Santo André, São 
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul), atuantes em pistas próprias para tal prática e 
pertencentes à administração municipal destas cidades.  

Foram envolvidos skatistas amadores, sendo estes de ambos os gêneros, já que atualmente se pode 
ver com uma relativa frequência também o feminino nas pistas. A pesquisa conta ainda com relatos



de alguns skatistas profissionais, apesar dos mesmos não se constituírem em principais sujeitos de 
análise, visto que possivelmente considerarão a prática do skate não enquanto lazer e sim 
fundamentalmente trabalho. 

A escolha pelo skate, e não outra manifestação na esfera do lazer relativa ao adolescente, se deu 
também por este ser considerado enquanto modalidade esportiva, aproximando da minha formação 
em Educação Física. 

A pesquisa foi realizada no período que compreende os anos de 1995, 1996 e primeiro semestre de
1997. Os dados foram coletados principalmente nos finais de semana, devido ao fato de que nestes
dias geralmente ocorriam eventos ligados à modalidade, como clínicas esportivas, torneios de 
coroamento e demonstrações. 

O estudo recebeu tratamento numa análise sócio-cultural, levando em consideração que, além da 
habilidade necessária para se praticar com êxito tal modalidade esportiva, pode-se perceber em seus 
praticantes um modo próprio de se comunicar, vestir, comportar e se organizar perante a sociedade
em que vivem. 

Assim, pretendeu-se realizar uma combinação entre pesquisas bibliográfica (procurando resgatar 
estudos já publicados que tenham relação com o tema) e de campo (supondo a minha inserção, 
enquanto pesquisador, no grupo estudado). 

O método de procedimento utilizado foi o estudo de caso, que permitiu analisar variados aspectos 
concentrando-se em um conjunto de atividades de um grupo social particular. Os dados foram
coletados nos princípios de documentação direta, usufruindo-se da técnica de observação 
participante ou no ambiente real, entendendo-se que estes dados são registrados nos locais onde 
ocorrem os eventos, promovendo entrevistas com os sujeitos pesquisados, onde depois se comparou 
sistematicamente tal material com os pressupostos teóricos levantados anteriormente. 

As informações decorrentes do grupo pesquisado, evidenciando a representatividade da amostra ou 
sua validade externa, foram coletadas de forma intencional e não probabilística, já que, apesar de 
não conhecer a probabilidade que cada indivíduo tem de ser selecionado para fazer parte desta 
amostra, permitiu a investigação com testemunhos de indivíduos típicos. 

A coleta de dados na pesquisa de campo mostrou-se consideravelmente difícil no início, pois grande 
parte das entrevistas foram realizadas nas pistas, sendo que os skatistas entrevistados não pareciam 
ver "com bons olhos" alguém que não pertencia ao seu grupo, no seu espaço, onde por várias vezes 
fui confundido como apenas um curioso, um jornalista e até um gambé (expressão utilizada por eles 
para identificar um policial a paisana). 

Assim, apesar das dificuldades, procurei na pesquisa de campo, descobrir uma forma de angariar
informações junto aos sujeitos de análise para posterior debate com as categorias pré-estabelecidas 
teoricamente. 

Desenvolvimento do tema: 

Estruturei a pesquisa em três capítulos, a saber: 

-Cap.1 Considerações sobre juventude e esportes radicais 

O capítulo foi dividido em dois itens. No primeiro deles, intitulado Apontamentos sobre juventude 
e lazer procurei promover, a partir dos relatos dos skatistas, uma discussão em torno das concepções 
sobre juventude, identificando como se constata diferenciações quanto à sua consideração em 
distintas épocas e ambientes sociais e fazendo referência a alguns estudos sobre a juventude no que 



concerne a temática "lazer", enfocando especialmente a sociedade brasileira. No segundo item, ao
qual chamei de Estilo jovem e esportes radicais investiguei quais elementos influenciam a 
consideração de um esporte enquanto "radical", procurando evidenciar como se dá a manifestação 
deste elemento em atividades praticadas costumeiramente no universo juvenil. 

Cap.2 - O skate pode revelar pistas... 

Neste capítulo procurei investigar aspectos que permitiriam analisar o cotidiano dos jovens,
enfocando skatistas do ABC paulista.  

Para tal, dividi o capítulo em três itens: no primeiro, Realidade da pistas no ABC paulista, discuti 
o surgimento das pistas de skate no mundo, procurando posteriomente dar tratamento específico à 
atual realidade das pistas no ABC paulista; no segundo, Identificação no grupo, explicitei 
elementos (como a vestimenta, a linguagem, a música e outros) que levam o skatista a se identificar 
no interior dos grupos; e, por último, no item A relação entre os gêneros, enfoquei a relação entre 
gêneros masculino/feminino nos praticantes da modalidade.  

Cap.3 - Corpo jovem e consumo 

O terceiro capítulo foi estruturado em dois itens: no primeiro, Corpo jovem na prática do skate, 
traço considerações sobre corpo jovem, presentes em determinado contexto social e com
representações a ele associadas, promovendo posteriormente um enfoque sobre as manobras no
skate, onde o adolescente tem a possibilidade de "perceber" seu corpo; já no segundo item, Imagem 
jovem e consumo, procurei investigar a atual influência dos "mass media" no grupo dos skatistas, 
levantando os possíveis aspectos positivos e negativos de tal influência, passando pela discusão do 
consumo e privilegiando uma análise sobre o skate enquanto esporte e esfera do lazer. 

Conclusões do trabalho: 

Na discussão em torno das concepções sobre juventude, salientei como se constata diferenciações 
quanto à sua consideração em distintas épocas e ambientes sociais, onde, principalmente por
intermédio do relativismo cultural veiculado pela Antropologia no estudo da adolescência, a 
transição entre uma criança e um adulto pode ter como duração apenas poucos dias - através de um 
rápido ritual de passagem - ou até muitos anos - muitas vezes não se precisando bem o final.  

Desta reflexão, procurei subentender que o adolescente não é exatamente o mesmo em todas as 
sociedades, principalmente quando se tem por análise a duração que a adolescência apresenta em 
distintas culturas, reflexão esta mostrando-se relevante para contestar a concepção que todo 
adolescente é "universalmente" o mesmo. 

A referência à alguns estudos sobre a temática "lazer", enfocando especialmente a sociedade
brasileira, mostrou-se bastante relevante, devido a minha pretensão em estudar a juventude a partir 
desta esfera da vida. 

A citação de várias modalidades ditas "radicais" e a explicitação de suas características, permitiu que 
eu identificasse o skate dentro desta categoria. Deste modo, procurei evidenciar como se daria a
proximidade deste elemento "radical" ao modo de vida da juventude atual. 

O enfoque nos skatistas permitiu que eu investigasse a atual realidade das pistas no ABC paulista,
desvelando elementos que os levam a se identificar no interior dos grupos, mostrando como estes
lidam com a relação entre gêneros masculino/ feminino no seu cotidiano.  

Senti ser necessária também uma reflexão sobre "corpo jovem", procurando compreender o 
adolescente a partir desse elemento. Parti assim da fundamentação sobre o homem apresentar 



inúmeras variações na concepção e tratamento do seu corpo, bem como nas formas de se comportar
que, ao longo de sua história, revela as relações deste corpo com um determinado contexto social.  

Ao salientar as mudanças físicas pelas quais passa o "corpo jovem" e as representações sociais a ele 
associadas, o passo seguinte foi propor um enfoque nas manobras relativas ao skate. Tal
oportunidade mostrou a possibilidade de pesquisar o adolescente num momento em que este
imprime ao seu corpo uma forma, uma harmonia, um estilo a seus movimentos, estetizando seus
gestos esportivos. 

Mostrou-se relevante também a análise da influência dos "mass media" no skate, demonstrando que
a modalidade vem recebendo uma atenção especial da mídia impressa e televisiva, fato que tem 
empolgado alguns skatistas e causado um certo desconforto em outros.  

Entretanto, verifiquei que, se o skate tem sido utilizado enquanto objeto de consumo - apontando 
uma forte aspiração pela atual sociedade por uma "imagem jovem", entendendo a velhice como um
"estado de espírito" -, por outro lado tal modalidade tem conseguido obter uma maior divulgação. 
Estabeleceria-se aí uma "parceria" entre mídia e skate. 

Outro fato vindo à tona foi o skate sendo cada vez mais esportivizado e profissionalizado - com 
inúmeros torneios e já formando campeões mundiais -, o que não fez tal modalidade perder suas 
características de diversão e de valores próximos ao campo do lazer. 

De toda esta abordagem, acredito ter conseguido salientar que o skate é uma modalidade esportiva 
em que o jovem pode encontrar os seus pares, descobrindo sua personalidade e, ao mesmo tempo, se
engajando num espírito comunitário.  

A vivência no "radical" parece permitir a exploração de novas energias, a busca de novas sensações, 
onde a força tende a ser substituída pelo refinamento dos movimentos e controle do corpo. Ao voar 
metros do chão, ao conviver com o eminente risco da queda, estabelece-se um misto de confronto 
com o desconhecido e superação e descoberta de si mesmo.  

O fato das manobras serem oriundas do exterior não faz com que o skatista somente consuma os 
valores importados, que vem de fora do país. Pelo contrário: se a origem das manobras tem sido 
atribuida ao estrangeiro, seu aprendizado e sua apropriação no grupo dos skatistas do ABC faz com 
que estas sejam de certa forma reordenadas. 

Assim, pode-se implicar que os jovens do ABC paulista adotam o skate enquanto expressão de lazer, 
distinguindo-se de outros grupos na sociedade, marcando sua identidade. As pistas de skate se
mostraram não apenas como um espaço determinado geograficamente, mas sim um território 
delimitado socialmente, onde uma teia de relações se manifestam. 

Se o skate pode ser considerado, como apontaram os próprios skatistas, uma atividade marginalizada 
- associada à bandidagem e vida na "rua", hoje assistimos a modalidade inserida no discurso pela
qualidade de vida da população. 

Mesmo não pertencendo à "tribo" dos skatistas, procurei me aproximar deles, explorando sua
diversidade na paisagem urbana e "tocando" nos fatos significativos que se manifestavam no interior
do grupo, fatos estes que desvelavam seus comportamentos quanto à esfera do lazer. 

O estudo contribuiu deste modo para a minha formação como professor de Educação Física, fazendo 
com que eu descobrisse novas possibilidades dentro da minha área de atuação. Trabalhei com a 
Educação Física para adolescentes em escolas, academias e clubes por mais de oito anos e hoje
posso perceber ser fundamental considerarmos a "cultura corporal" do aluno jovem - o que ele traz 
de experiência das ruas, do quintal da sua casa, da pista de skate - para elaborarmos um trabalho 



educativo e motivante para tal público alvo. 

Finalmente, defendo que a questão do estudo do lazer, específico para o público adolescente, e as 
distintas formas de apropriação do tempo livre, apresentam-se fundamentais em qualquer discussão 
que se pretenda hoje refletir o comportamento do adolescente na sociedade em que vivemos.  
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